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يرمز شػارر اجارماػإ إجػع شػارع شػمع اجمار ػإ        
اجسرطع كاجذل تنباث من خبلجه سنربل اجقمػ  اجذببةػإ   

محر ظإ اجدقهلةإ كذجػ  تكيةػدا   اجتع تشتهر بزراعته 
 جدكر اجارماإ  ع خدمإ كتطوير اجماتمع .
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 داوعٛ املٍصـــــٕزٚ

 

يفػرع جارماػإ اجقػربرة  ػ       2691بدأت اجدراسإ بكلةإ اجطػ  عػرـ    

 2691جسػنإ   96ت جرماإ شرؽ اجدجتر برجقرار اجامهورم برجقرنوف رقػ   أنشك

، كتاتبػر اجارماػإ   2691كت  تاديل اجمسمع إجػع جرماػإ اجمنرػورة عػرـ     

 ػع  كجلارماإ دكر  ارؿ اجسردسإ من حةث اجنشكة بةن جرمارت اجامهوريإ 

محر ظػإ اجدقهلةػإ كعلػع مسػتول      خدمإ كرعريإ اجطػبلب علػع مسػتول   

 .اجامهوريإ 

 ةث ت  إحتضرف اجارماإ جفارجةرت أسبوع شبرب اجارمارت اجسربع عرـ ح

1002 

   تشر ت جرماإ اجمنرورة برستضر إ أسبوع اجشبرب اجاربع األكجػع   

جرماػإ   92ع دكجإ عربةإ باػدد يرػل إجػ    21ثر من حةث شرريت أي

 . 1009عرـ 

  1002ت  إحتضرف  ارجةرت أسبوع شبرب اجارمارت اجترسع . 

  مػن اجوحػدات ذات اجطػربع اج ػرص      99كتض  جرماإ اجمنرورة عدد

عدد من اجمنشآت اجحةويإ اجتع تقدـ خػدمرت جلةلػه علػع    يمر تض  

 مستول اجارماإ مثل :

 مامع اج دمرت اجطبلبةإ : – 2

، صةدجةإ ، سػنتر متكرمػل   يض  مستشفع جلطلبإ كمستشفع جلابلج بكجر 

جلمكيوالت اجسرياه جلطلبه عبلكة علع باض اجمكتبرت يمر يضػ  نػردل   

ب رن حديثرن جلارملةن كأعضرء بةئإ اجتػدريع  كمكتبإ  قر ةإ كمطإجتمرعع 

 برجارماه

 مريز تقنةإ االتررالت كاجمالومرت   – 1

ت  إنشػرء مريػز تقنةػه االترػرالت كاجمالومػرت كقػد يرنػت جرماػإ         

إ اجكتركنةه كذج  من خبلؿ نظ  مالومػرت  يرورة أكؿ جرماإ مرراجمن
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جةكوف جزءان من اجنظرـ اجاػرجمع جلمالومػرت علػع شػبكإ االنترنػت       ارؿ 

كنإ أداء اجارماإ  ع اجشئوف ةبتطوير كتوحةد كمبحةث يقوـ بذا اجنظرـ 

اإلداريإ كاجتالةمةإ كاجبحثةإ كربط جمةع يلةرت اجارماإ داخػل مطػربع   

اجارماع بقرعدة بةرنرت عريضه ت دـ اجسردة أعضرء بةئإ اجتدريع اجحرـ 

 كاجطبلب  ع جمةع اجمراحل اجتالةمةإ برجارماإ .

 اجقريإ األكجمبةإ   -1

 ػداف جلنهػوض بمسػتول     22ياتبر حرـ ريرضع يبةػر تبلػم مسػرحته    

اجريرضه  ع جمةع اجمارالت اجريرضةه ج دمػإ طػبلب اجارماػإ كأعضػرء     

 راغبةن من اج ررج  ع ير إ االجارب اجريرضةإ .بةئإ اجتدريع كاج

مامػع   - صػرجإ االنشػطإ اجريرضػةإ     -سترد اجريرضػع  اال)كتض  اجقريإ 

 –حمرـ اجسػبرحإ   –كحدة اجريرضه اجبدنةإ  –اجتنع االرضع  –االسكواش 

 –اجمبلعػ  اجمتاػددة االغػراض اجمبلعػ  اج ضػراء       –اجررجه اجمغطػرق  

 جدائ (ماسكر جمرإ ا–اجم ة  اجكشفع 

كيضػػ  اجحػػرـ اجطبػػع اجمستشػػفةرت اجارماةػػإ كاجمرايػػز اجطبةػػإ  – 9

 اجمت رره .

يمػر   ضرء بةئإ اجتػدريع كيقوـ برج دمإ اجتالةمةإ جلطبلب ن بإ من أع

 .يسرب  اجارملوف برجارماإ  ع تقدي  اج دمرت االداريإ كاجمرجةإ كاجفنةه
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جنبػرتع أسػرس اجحةػرة    ا بػةن اإلنتػرج   اجكلةإ رمزان مترابطرننشارر  يمثل

 . اجزراعع ريكترس اجترنةع كاجتطو

 كيتمثل  ع :

اجوحدة اجقويإ اجمترابطػإ جػثبلث سػنربل شػرم إ مػن اجقمػ  أقػدـ        

محروؿ زراعع عرؼ  ع مرر داخل كحدة زخر ةإ تمثل عالإ اجتقػدـ  

 كاجتطوير كرمز اجترنةع .

 اجسبلـ .اجزخر ةإ غرن اجزيتوف رمز اجوحدة  يحةط بهذق
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 املكدوـــــٛ
 

 

خػدمرتهر إجػع   تقع يلةت  اجاريقػإ  ػع محر ظػإ اجدقهلةػإ كتمتػد      

 2699جسػنإ   291محر ظإ دمةرط  قد أنشكت اجكلةػإ بػرجقرار اجػوزارل رقػ      

 مكػػرف اجماهػػد 91/2699اجاػػرـ اجاػػرماع  ران مػػنركبػػدأت اجدراسػػإ بهػػر إعتبػػ

 اجارجع اجزراعػع برجمنرػورة اجػذل بػدأت اجدراسػإ بػه إبتػداء مػن اجاػرـ           

 .92/2699اجدراسع 

بامع تبرعرت األبرجع  2622كقد بدأت  كرة إنشرء جرماإ اجمنرورة عرـ 

يفرع جارماإ اجقربرة ك ع أيتػوبر  ت  إ تترح يلةإ اجط   2691ك ع عرـ 

اجػدجتر  ماػإ شػرؽ    إننشػرء جر  96ت  إصدار اجقػرار اجامهػورل رقػ      2691

جسػنإ   92برجمنرورة    عدجت اجتسمةإ إجع جرماإ اجمنرورة برجقرنوف رقػ   

جترب  سردس جرمارت اجامهوريإ مػن حةػث اجنشػكة كتضػ  اجارماػإ       2691

 يلةإ. 19حرجةرن 

خرل األمع باض اجكلةرت  ةمن حةث اجنشكاجراباإ كتاتبر يلةإ اجزراعإ 

 :اجارماع كتتادد االنشطإ بهر مثل اجحرـكتتبوأ موقع جغرا ةرن ممةزان داخل 

 اج رص اجمتاددق ذات اجطربع خدمإ اجماتمع كاجوحدات  – 2

إ ةػ كاجمشػرريع اجبحث كإجرائهر اجبحوث اجزراعةإكمشرريع اجتطػوير   - 1

هر يلةإ اجزراعه حةػث إنهػر مػن    باجتع تشتهر ك  اجمموجه خررجةإ

 أحد اجكلةرت اجرائدق من بذا اجمارؿ .

اجدراسرت اجالةر مثػل اجمرجسػتةر كاجػديتوراق كاجػدبلومرت     برامج  - 1

 اجم تلفإ

تحديث اجلوائ  كإتارق اجكلةإ جئلعتػراؼ اجاػرجمع بهػر عػن طريػ        – 9

 االعتمرد من اجمؤسسرت اجقومةإ كاجارجمةإ .
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 اعتىاد كمٗٛ الصزاعٛ وَ اهل٠ٗٛ الكٕوٗٛ لطىاُ دٕدٚ التعمٗي ٔاالعتىاد

اجقومةإ جضمرف جودة اجتالة  كاالعتمرد خبلؿ أصدر مالع إدارة اجهةئإ 

 إقرارا برعتمرد يلةه اجزراعه جرما 19/2/1022( بترريخ 299جلسته رق  )

 .اجمنرورق

 

http://agrfac.mans.edu.eg/images/photo/QualityAssuUnt/agr_acr.jpg
http://agrfac.mans.edu.eg/images/photo/QualityAssuUnt/agr_acr.jpg
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 اب األٔهـــالب

 زضالٛ اللمٗٛ ٔزؤٖتّا ٔأِدافّا ٔأقطاوّا ٌٔعاً الكبٕه ٔالدزدات العمىٗٛ

 رسرجإ اجكلةإ كرؤيتهر اجمستقبلةإ كأبدا هر ( :1ادٚ )ــو

 ٛــــٛ اللمٗـــزؤٖ
اجريردة كاجتمةز  ع ير إ اجمارالت اجزراعةإ تالةمةر كبحثةر كماتماةػر  

علع اجمستويةن اجمحلع كاإلقلةمع  ع ظل اجتنمةإ اجمستدامإ جمؤسسػرت  

 اجتالة  اجارجع.

 ٛـــٛ اللمٗــــزضال
مؤسسإ تالةمةإ حكومةإ تلتزـ بتقػدي   يلةإ اجزراعإ جرماإ اجمنرورة 

برامج دراسةإ جمرحلتع اجبكرجوريوس كاجدراسرت اجالةر إلعداد خػرياةن  

كبرحثةن منر سةن علع اجمستويةن اجمحلع كاإلقلةمع  ػع اطػرر دكربػر    

 اجتنمول كاج دمع جلماتمع.

 لمٗٛلم األِداف االضرتاتٗذٗٛ
 اجهدؼ األكؿ: تطوير اجقدرة اجمؤسسةإ جلكلةإ.

 اجهدؼ اجثرنع: تطوير كتازيز اجتالة  كاجتال .

 اجهدؼ اجثرجث: تدعة  كتازيز اجبحث اجالمع كاالبتكرر.

 اجهدؼ اجرابع: اجتوسع  ع اجمشرريإ اجماتماةإ.

اجهدؼ اج رمع: تازيز اجوضع اجتنر سع جلكلةإ محلةر كإقلةمةر كاجتحوؿ 

 نحو ماتمع اجمار إ.

 ستدامإ جلموارد اجبشريإ برجكلةإ.اجهدؼ اجسردس: اجتنمةإ اجمهنةإ اجم

 اجهدؼ اجسربع: تنمةإ اجموارد اجذاتةإ جلكلةإ.

 اجهدؼ اجثرمن: دع  اجطبلب كاج رياةن كتنمةإ مهرراته .
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 ٛــــاللمٗ إدازٚ
تامل إدارة اجكلةإ علع تنظة  األنشطإ اجدراسةإ كاجطبلبةإ برجشكل اجذل 

أ ضل اج دمرت اجتالةمةػإ ..  يحق  أبداؼ اجطبلب كيةسر جه  اجحروؿ علع 

مرعةإ بشكل مػنظ  ..  تكتسرعدب  علع تلقع ير إ اج دمرت اجريرضةإ كاإلج

يمر تساع إدارة اجكلةإ إجع تو ةر األدكات كاجماػدات اجتػع تطػور اجاملةػإ     

اجتالةمةإ كاجامل علع حػل مشػريل اجطػبلب .. كتسػاع إدارة اجكلةػإ إجػع       

 جكلةإ يسةر علع اجنحو اجمستهدؼ .اجتكيد من أف اجمستول اجالمع جطبلب ا

يمر تنظ  إدارة اجكلةإ اجابلقرت بةن اجكلةإ كاجماتمع .. من خبلؿ دع  

ع حل مشريله . ك ةمػر يلػع خريطػإ    مكرنةرت بذا اجماتمع كاجمشرريإ  إ

 تنظةمةإ إلدارة اجكلةإ .

 ٛـاللمٗ دلمظ
 كي تص برس  اجسةرسرت اجارمإ جتالة  كاجبحػوث اجالمةػإ  ػع اجكلةػإ    

كتنظةمهر كتنسقهر بةن االقسرـ اجالمةإ ككضع اج طط جئلنشػرءات كاجباثػرت   

كاإليفرد كاجمن  يمر ي تص بتوزيع اإلعتمػردات اجمرجةػإ كمنرقشػإ مسػرئل      

 اجت طةط كاجتنسة  كاجتنظة  كاجمترباإ كاجمسرئل اجتنفةذيإ برجكلةإ .

 كيتكجف مالع اجكلةإ من اجسردق :

 عمةد اجكلةإ. .2

 .كيبلء اجكلةإ  .1

 مدير كحدة ضمرف اجاودة كاإلعتمرد . .1

 رؤسرء األقسرـ اجالمةإ . .9

 أسترذ من يل قس  برجتنركب حس  ترتة  األقدمةإ  ع االسترذيإ. .2

مدرس برجكلةإ برجتنركب كياوز  1أسترذ مسرعد ك 1برإلضر إ إجع أقدـ  .9

تاةةن إ نةن أعضرء علع األيثر من ذكل اج برة  ع شػئوف اجتالػة    

 ن خررج اجارماإ .كاجشئوف اجارمإ م

 

 



 

 - 10 - 

 اللمٗٛ ادازٚ
 

  ٛــد اللمٗــعىٗ
 ٌاظي عبدالسمحَ غمبٜ شٖداُ األضتاذ الدكتٕز/ 

 

 ٔكٗن اللمٗٛ لػ٠ُٕ التعمٗـي ٔالطالب
 أ.د/ ذلىد عبداجملٗد ذلىد عبداجملٗد

 

 الدزاضات العمٗا ٔالبشٕخ ٔالعالقات الجكافٗٛٔكٗن اللمٗٛ لػ٠ُٕ 
 أ.د/ أميَ ذلىد الغىسٝ الدضٕقٜ

 

 

 ٔكٗن اللمٗٛ لػ٠ُٕ خدوٛ اجملتىع ٔتٍىٗٛ الب٠ٗٛ
 صاحل الطٗد الطٗد مجعْ ضعدٓ /أ.د

 

  
 أوــني اللمٗـــٛ

 أ./ ذلىد فازٔق ذلىد عبد الطالً
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 الب ــٕه الطــقب
 

يحدد اجمالع االعلع جلارمارت  ع نهريإ يػل عػرـ جػرماع بنػرء علػع      

ه عػدد  د أخػذ رأل ماػرجع اجكلةػرت اجم تلفػ    اجارمارت باػ اقتراح مارجع 

اجطبلب من أبنرء جمهوريإ مرر اجاربةإ اجذين يقبلوف  ػع يػل يلةػإ أك    

اجحرصلةن علع شهردة اجثرنويإ اجارمإ بةن  ماهد  ع اجارـ اجارماع اجترجع من

 أك علع اجشهردة اجماردجإ .

جمالػع األعلػع   بكل يلةإ يحدد اط اجمؤبلإ جلقبوؿ ككمع مراعرة اجشر

ربةإ ، جلارمارت عدد اجطبلب اجذين يقبلوف من غةر أبنرء جمهوريإ مرر اجا

ه  قرار من أ.د/ كزير اجتالة  اجارجع ، كيكوف تحويله  كنقػل  قبوجكيردر ب

قةػدب  بقػػرار منػػه ك ػػع جمةػع األحػػواؿ ال يتاػػركز عػػدد اجمقبػػوجةن أك   

أبنػرء   ناجمقبػوجةن مػ  % من عدد اجطػبلب  20اجمحوجةن  ع يل يلةإ علع 

 جمهوريإ مرر اجاربةإ .

 

 ٖػرتط لكٗد الطالب فٜ اجلاوعٛ لمشصٕه عمٜ دزدٛالمٗطاٌظ أٔ البلالٕزٖٕع :

أف يكوف حرصبلن علع شهردة اجدراسػإ اجثرنويػإ اجارمػه أك مػر ياردجهػر       .2

وؿ بترتة  درجرت اجنارح مع مراعرة اجتوزيػع اجاغرا ػع   بكيكوف اجق

االعلػع جلارماػرت كياػد أخػذ رأل ماػرجع      جمر يازق اجمالػع  ك قرن

 اجارمارت كمارجع اجكلةرت .

أف يثبت اجكشف اجطبع خلوق من االمراض اجماديإ كصبلحةته جمترباإ  .1

اجدراسإ اجتع يتقدـ جهر ك قرن جلقواعد اجتػع يضػاهر اجمالػع االعلػع     

 جلارمارت كمارجع اجكلةرت .

 أف يكوف محمود اجسةرة حسن اجسماه. .1

 يلةإ  ع كقت كاحد . جلطرج  أف يقةد أسمه  ع ايثر منكال ياوز  .9
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كياوز قبوؿ اجطبلب اجحرصلةن علع درجإ اجةسرنع أك اجبكػرجوريوس   .2

ذات اجكلةػإ أك اجماهػد ك قػرن    مر ياردجهر بكقسرـ أك شا  اخرل  ػع   كأ

 جلشركط اجتع تتنص علةهر اجلوائ  اجداخلةإ جلكلةرت كاجماربد .

 

 : قٗد الطالب

برجكلةإ بنرء علع طل  بقدمه قبل ا تترح اجدراسػإ كالياػوز    يقةد اجطرج 

اجقةد باد ذج  إال بترخةص مالع اجكلةإ  ع حدكد اجقواعد اجتػع يقرربػر   

 مالع اجارماإ .

يت  قةد اجطرج  برجكلةإ باد استةفرء أكراقه كأداء اجرسوـ اجمقررة كياػد  

جطرجػ  كعلػع    ع اجكلةإ ملف جكل طرج  يحتول علػع األأكراؽ اجمتالقػإ بر  

 االخص :

 االكراؽ اجمقدمإ إلجراء اجقةد . .2

بةرف أحواؿ اجطرج  اجدراسةإ كتواري هر ) اجقةد كاالمتحرنرت كنترئاهر  .1

 كتقديراتهر(

 أكجه اجنشرط اجريرضع كاالجتمرعع كاجاسكرل جلطرج  . .1

 

 التشٕٖن ٌٔكن الكٗد :

بػةن  ال يكوف اجتحويل إال بػةن اجكلةػرت اجمتنػرظرة كياػوز اجتحويػل      

يلةرت غةر منرظرة بشرط أف يكوف اجماموع اجكلع اجحرصل علةػه اجطرجػ    

ةهر سنإ حرػوجه علػع   لقبوؿ برجكلةإ اجمراد اجتحويل إجمسركيرن جلحد األدنع ج

 اجثرنويإ اجارمإ .
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 إٖكاف الكٗد ٔاألعراز املسضٗٛ:

أك أ نػرءق  يقدـ طل  اإلعتذار عن عدـ إداء اإلمتحرف قبل بدء اإلمتحرف  .2

يثر مػن تػرريخ إنتهرئػه كال يلتفػت إجػع أل      خبلؿ يومةن علع األأك 

اجكلةإ كيودع أمر  عمةد كيقدـ اجطل  بإس  ريخرتيقدـ باد بذا اج طل 

برجةد بكرشةف اجكلةإ أك يرسل إجع اجكلةإ برجبريد اجمسال اجمرػحوب  

 بال  اجوصوؿ كال يلتفت إجع أل طل  يقدـ بغةر بذين اجطريقتةن .

 ور كصوؿ اجطل  إجةهر بإخطػرر اجطرجػ    ب برجكلةإ تقوـ شئوف اجطبل .1

برجتقدـ جئلدارة اجطبةإ  برجارماإ يمر ت طر  ػع اجةػوـ ذاتػه اإلدارة    

 اجطبةإ بذج  .

إذا يرف اجمرض ا نرء اإلمتحرف يت  توقةع اجكشف اجطبع علع اجطرجػ    .1

كيتربإ اجتقرير اجطبع  وران بمار إ اجطبة  اجماةن بلانإ اإلمتحػرف  

 ياتمد ذج  من رئةع اجلانإ اجطبةإ .أف علع 

من عدـ دخوؿ اإلمتحرف  ع اجدكر اجواحػد إال  ال ياوز تكرار اإلعتذار  .9

 جظركؼ طررئإ .

 ال ياوز تشكةل جارف إمتحرف خرصإ برجمرض إال بمقر اجكلةإ . .2

متحػرف عػن   األعذار اجمرضةإ عن عدـ دخوؿ اإل ال ياوز أف يزيد عدد .9

تضرؼ إجةهر مػرة  رجثػإ بقػرار مالػع     مرتةن خبلؿ سنوات اجدراسإ 

 شئوف اجتالة  كاجطبلب برجتفويض عن مالع اجارماإ .
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 ساالت إٖكاف الكٗد

 اج دمإ اجاسكريإ أك اإلستدعرء. جتكديإاجتانةد  .2

 مرا قإ اجزكج أك اجزكجإ جلامل برج ررج . .1

 اجمرض اجطويل اجذل يستلزـ عبلجرن جمدة عرـ دراسع أك أيثر . .1

 كرعريإ اجطفل كذج  برجنسبإ جلطرجبرت اجمتزكجرت .حرالت اجوضع  .9

 سان اجطرج  تنفةذان جلاقوبإ أك اجتحفظ علةإ أك إعتقرجه . .2

ترخةر قبوؿ اجطبلب بكلةرت اجارماإ كتكخر كصوؿ اجطػبلب اجوا ػدين    .9

 من ببلدب  ألسبرب قهريإ 

 السضًٕ الدزاضٗٛ :

 السضًٕ الدزاضٗٛ عمٜ الطالب املطتذدَٖ املصسٖني

 التعمٗي دلاٌٜ ألبٍاٞ اجلىّٕزٖٛ : –)ق (  169وادٚ 

دمرت اجطبلبةػإ اجم تلفػإ   يؤدل جمةػع اجطػبلب رسػمرن مقربػل اج ػ     ك

كت رص حرةلإ يل رس  منهر جل دمإ اجمؤدل عنهر كتؤدل بذق اجرسػوـ  

 د اه كاحدة قبل بدء اجدراسإ كال ياوز إعفرء اجطرج  منهر .
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 الجالحالباب 
 اخلدوات الطالبٗٛ

 
 بطاقٛ التأوني الصشٜ – 1

جكل طرج  اجح   ع اجحروؿ علع بطرقإ اجتػكمةن اجرػحع مػن إدارة    

شئوف اجطبلب برجكلةػإ كبنػرءن علػع بػذق اجبطرقػإ يمكػن أف ياػرجج مارنػرن         

بمستشفع اجطلبه برجارماإ كمقربر مامع اج ػدمرت اجطبلبةػإ أمػرـ يلةػإ     

 اجتربةإ .

 يةفةإ اجحروؿ علع بطرقإ اجتكمةن اجرحع :

اجتقدـ إجع إدارة شئوف اجطبلب برجكلةإ كتسػلة  صػورة ش رػةإ     (2)

 جلطرج  .

باوف قرشػرن ) تػد ع مػرة    رد إيررؿ اج زينإ بمبلم جنةإ كأتسدي (1)

 (كاحدة 

يتسل  اجطرج  اجبطرقإ اجرػحةإ مػن موظػف اجفرقػإ اجم ػتص       (1)

 بإدارة شئوف اجطبلب .

 

 الرتبٗٛ العطلسٖٛ – 2

كاجمقةػدين برجكلةػإ تكديػإ    علع جمةع اجطػبلب اجمرػريةن اجػذيور    

اجتربةإ اجاسكريإ من خبلؿ دكرة تدريبةإ  ع أجرزة نرف اجارـ أك االجػرزة  

 اجرةفةإ جمدة خمسإ عشر يومةرن .

جطرج  اجبكرجوريوس إال باد إجتةرز اجدكرة اجتدريبةإ ايراعع عدـ من  

 اجمقررة بنارح كتؤدل مرة كاحدة  ع ال  رقه دراسةإ .



 

 - 16 - 

 احلدٖداغرتاك الطلٛ  – 3

 كتؤدل مرة كاحدة  ع أل  رقإ دراسةإ.

صورة ش رػةإ   1إحضرر أستمررة من بةئإ اجسكإ اجحديد + عدد (2)

 جلطرج  .

تمؤل استمررة بواسػطإ موظػف اجفرقػإ اجم ػتص بػإدارة شػئوف        (1)

 اجطبلب .

 تسدد اجرسوـ اجدراسةإ شرط اجحروؿ علع بذا االشتراؾ . (1)

 

 الطالب حتفٗص – 4

 

 ولافأٚ التفٕق لطالب الفسقٛ االٔىل ٔالفسقٛ االعمٜغسٔط إضتشكاق قٗىٛ 

 دٍٗٛ 84% فأكجس فٜ الجإٌٖٛ العاوٛ 80ولافأٚ التفٕق لمشاصمني عمٜ

 الفسقٛ الجالجٛ الفسقٛ الجاٌٗٛ الفسقٛ االٔىل

اجحرصػػػلةن علػػػع  

تقػػػػدير ممتػػػػرز  

اجمنقوجةن جلفرقػإ  ك

يمػػن  يػػل اجثرنةػػإ 

جنةػإ  ػع    210منه  

 اجسنإ

اجحرصػػػلةن علػػػع  

تقػػػػدير ممتػػػػرز  

اجمنقػػوجةن جلفرقػػإ 

يمػػن  يػػل  اجثرجثػػإ

جنةػإ  ػع    210منه  

 اجسنإ

اجحرصػػػلةن علػػػع  

تقػػػػدير ممتػػػػرز  

اجمنقػػوجةن جلفرقػػإ 

يمػػن  يػػل اجراباػػإ 

جنةػإ  ػع    210منه  

 اجسنإ
اجحرصػػػلةن علػػػع  

تقػػدير جةػػد جػػدان  

 29يمن  يػل مػنه    

 جنةإ  ع اجسنإ

اجحرصػػػلةن علػػػع  

تقػػدير جةػػد جػػدان  

 29مػنه    يمن  يػل 

 جنةإ  ع اجسنإ

اجحرصػػػلةن علػػػع  

تقػػدير جةػػد جػػدان  

 29يمن  يػل مػنه    

 جنةإ  ع اجسنإ
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خػبلؿ اعفػرءق مػن     يمر تقدـ اجكلةإ تشاةارن جلطبلب اجمتفوقةن مػن 

 ع اشػتراؾ اسػت داـ قرعػرت    جدراسإ جلسنإ اجترجةإ كاالعفرء من دامررريف 

 .كرحله تر ةهةإ برألجرزق اجرةفةإجمدة عرـ اجحرس  

 

 االدساٞات املتبعٛ ملسادعٛ زصد دزدات الطالب بعد إعالُ الٍتٗذٛ – 5

شئوف اجطبلب علػع نمػوذج طلػ      إجتمرسه إجع  يتقدطرج  بيقوـ اج .2

قبل إدارة اجكلةإ جهذا اجغرض برسػ  اجسػةد   من  ادرصد اجدرجرت اجم

 االسترذ اجديتور / عمةد اجكلةإ

إلت رذ مػر يلػزـ مػن    يت  عرض بذق اجطلبرت علع أ.د/ عمةد اجكلةإ  .1

 إجراءات

( رئةع عرـ اإلمتحرنػرت سترذ اجديتور / عمةد اجكلةإ )يقوـ اجسةد األ .1

بإحرجػإ   (اجتالة  كاجطبلب كيةل اجكلةإ جشئوفأك مر ينوب عنه )أ.د/ 

 اجم تره جلمارينه ع اجسردق رؤسرء اجكنتركالتبذق اجطلبرت إج

يقوـ اجسػردة رؤسػرء كأعضػرء اجكنتػركالت اجم ترػإ بػرجنظر  ػع         .9

ك حػص يراسػرت اإلجربػإ كاجتكيػد مػن صػحإ       اجطلبرت اجمقدمإ 

ترحة  جمةع االجزاء اجواردة بهر كصػحإ مػدة االجػزاء  اجفرعةػإ     

جئلجربإ علع اجسؤاؿ كاجمامػوع اجكلػع إلجربػإ االسػئلإ بازئةرتهػر      

إ حصػ بلؼ( كاجتكيد مػن   تص جلورقإ )اجغكرصدبر  ع اجمكرف اجم

توقةع اجسردة االسػرتذة اجمرػححةن كاجتكيػد مػن مطربقػإ كجمػع       

 درجرت اجشفول كاجاملع .

يقوـ أ.د/ رئةع اجكنتركؿ بملء طلبػرت مراجاػه رصػد اجػدرجرت      .2

اجمقدمػػإ إجةػػه ) بػػرجازء اجم رػػص جنتةاػػإ اجمراجاػػإ ( جبةػػرف 

ا ؿ علػع بػذ  اإ من عدمه    توقةػع رئػةع اجكنتػرك   مطربقإ اجنتة

 اجطل  .
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يت  إ ردة اجطرج  بنتةاإ اإلجتمرس خبلؿ أسبوعةن من تقػدي  طلػ     .9

 يوـ  90اإلجتمرس كقبل 

  ع حرجإ كجود حرالت : .9

برػحإ اجنتةاػإ    مطربقإ : يوقع أ.د/ رئةع اجكنتػركؿ اجم ػتص   –أ 

نه برجكشوؼ اجم ترإ مع اجكشوؼ اجمالنػإ  اجمالنه يمر بع مدك

 جلطبلب بقس  شئوف اجطبلب .

مطربقإ : يت  اجارض علع أ.د/ كيةل اجكلةإ جشئوف اجتالػة    غةر -ب

كاجطبلب    علع أ.د/ عمةد اجكلةإ كباد اجموا قػإ يػت  ترػحة     

 اجنتةاإ  ع اجكشوؼ اجمالنإ كإخطرر اجطرج  بنتةاإ االجتمرس .

 

 خدوات اللرتٌٔٗٛ – 6
 موقع اجكلةإ

http://agrfac.mans.edu.eg  

 اجاداكؿ اجدراسةإ

http://agrfac.mans.edu.eg/students-graduates/stud-serv/tables  

 نترئج اجطبلب

http://www.mans.edu.eg/students-results  

 استبةرف اجطبلب

https://alfarabi.mans.edu.eg  

 اجشكركل كاجطبلب

http://agrfac.mans.edu.eg/compaints-suggestions  

 مكت  مترباه اج رياةن

http://agrfac.mans.edu.eg/grdoff 

 



 

 - 19 - 

 ولتبٛ اللمٗٛ – 7

      كاجتػع تقػدـ   تقع اجمكتبإ اجارمه  ع اجػدكر االرضػع مػن اجمبنػع

جلطبلب كاجبرحثةن كتمدب  بكحػدث اجكتػ  كاجػدكريرت اجم تلفػه     

حتػػع يسػػهل كذجػػ  يػػكتع برإلعػػداد اجاةػػد جلكتػػ  كاجػػدكريرت  

اجمبنػع  إست دامهر كملح  برجمكتبػإ مارمػل اجحرسػ  ا جػع  ػع      

 .مزكدق بإمكرنةإ اجبحث بقواعد اجبةرنرت جلطبلباجاديد ك

  مكتبإ اجطرج  برإلضر إ إجع مكتبإ األبحرث اجتع كتض  بذق اجمكتبإ

ت دـ طبلب اجدارسرت اجالةر كأعضرء بةئإ اجتدريع كذجػ  إيمرنػرن   

 بكسلوب اجبحث كإلطبلع .

     كتض  اجمكتبإ اإلستاررة اج ررجةإ أك اجداخلةإ جلكتػ  تباػرن جاػدد

اجنسخ برإلعررة اج ررجةإ جلكت  كاجمراجع ذات اجنس إ اجواحػدة أك  

اجدكريإ كتفت  اجمكتبإ أبوابهر من اجسرعإ اجثرمنإ كاجنرف صػبرحرن  

مسرء منذ بدايإ اجارـ اجارماع كحتع إنتهرئػه ، يمػر    اجراباإحتع 

 إ .ةاإلستاررة أك اإلطبلع بدكف اجبطرقإ اجارماأنه ال ياوز 

      كعلع اجطرج  اجذل يريد اإلسػتاررة اج ررجةػإ أف يقػدـ اجبطرقػإ

اجدراسةإ كيمؤل اإلستمررة اجموجودة برجمكتبػإ كاج رصػإ برجضػمرف    

 كيقدمهر ألمةن اجمكتبإ    يست رج بطرقإ اإلستاررة اج ررجةإ .

 برجكلةإ ) مبنع ك(. جمبنع اج دمرتة كيت  إنشرء مكتبإ جديد 

 

 زعاٖٛ الػباب – 8 

 :توجد برجكلةإ إدارة خرصإ جرعريإ اجشبرب يتل ص دكربر  ةمر يلع 

 اجرعريإ اجطبلبةإ كتت  عن طري  : ( أ)
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إ دراسإ مر ياترض اجطػبلب مػن مشػكبلت إجتمرعةػإ كنفسػة      – 2

كدراسةإ كمحركجإ إيارد اجحلػوؿ اجمنرسػبإ جهػر مػع اجطػبلب      

 اجذين يواجهونهر .

محركجإ حل مر ياترض اجطبلب مػن مشػكبلت إقترػرديإ عػن      – 1

 طري  صندكؽ اجتكر ل اإلجتمرعع جطبلب اجكلةإ .

 االنشطإ اجطبلبةإ كتت  عن طري : ( ب)

كضع خطإ جؤلنشطإ اجم تلفه من ريرضةإ كإجتمرعةإ ك قر ةإ  – 2

 ك نةإ تتنرس  مع مةوؿ كرغبرت اجطبلب .

م تلفإ جمالع إتحرد تقدي  مشركعرت  ع مارالت االنشطإ اج – 1

ه مػن أنشػطإ كخػدمرت    طبلب اجكلةإ جمسرعدته  ةمػر يقترحػ  

 .جطبلب اجكلةإ 

اجماركنإ اإلياربةإ  ع تنفةذ االنشطإ اجتع يقربر إتحرد طػبلب   – 1

اجكلةإ كتذجةل مر يتارضهر من ماوقرت حتع ت ػرج برجرػورة   

 اجمنرسبإ .

 كعن طري  بذق اج طوط اجاريضإ يتحق  االبداؼ ا تةإ : 

 طبلب.تنمةإ بوايرت اج – أ

إنترجع مثمر يكسػ    إستثمرر كقت  راغ اجطبلب كتنظةمه  ع نشرط -ب

 .دة يستطةاوف تفه  مشكبلت ماتماه ت ل  منه  قراجطبلب خبرات 

تشاةع ركح اج دمإ اجارمإ كغرس اجركح اجقةرديػإ بػةن اجطػبلب     -جػ 

اجماسكرات اجثقر ةػإ   –كذج  عن طري  ) ماسكرات اج دمإ اجارمإ 

 اجرحبلت .....(. –اجماسكرات اجتر ةهةإ  –

بث ركح اجزمرجإ كاجحةرة اجارماةإ بةن اجطبلب كتو ة  اجرلإ بةػنه    -د

 .ه  تكبةن أسرتذ
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 إحتاد الطالب
 رضع برجكلةإ  يقع مقر إتحرد اجطبلب برجدكر األ 

   يمػررس  ياتبر إتحرد اجطبلب بو اجممثل اجشرعع اجذل من خبلؿ جارنػه

 اجطبلب أنشطته  اجم تلفه

 :أبداؼ اإلتحرد ( أ)

ن بلقةإ كاجوعع اجقػومع كاجػوطنع بػة   تنمةإ اجقة  اجركحةإكاالخ -2

 اجطبلب.

 تاويد اجطبلب علع اجقةردة كممررستهر . -1

 بث اجركح اجارماةإ اجسلةمإ بةن اجطبلب . -1

 إيتشرؼ مواب  اجطبلب كصقلهر كتشاةاهر . -9

 .نشر كتشاةع كتكوين االسر اجطبلبةإ  -2

نشر كتنظة  االنشطإ اجم تلفإ كاإل ردة من طرقػرت اجطػبلب  ػع     -9

 خدمإ اجماتمع .

 إختررصرت مالع اإلتحرد: ( ب)

 ء اجبرامج اجمقدمإ من اجلارف .رس  سةرسإ اإلتحرد  ع ضو -2

 .تنفةذبر مل جارف اإلتحرد اجم تلفه كمترباإ إعتمرد برامج ع -1

اجسػنويإ  ارف ككضػع اجموازنػه   لتوزيع اإلعتمردات اجمرجةإ علع اج -1

 .جلمالع كجارنه

 إعتمرد اجحسرب اج ترمع جئلتحرد. -9

 تنسة  اجامل بةن جارف اإلتحرد اجستإ . -2

 تو ة  اجابلقإ بةن اإلتحرد كاإلتحردات اجطبلبةإ األخرل برجكلةرت . -9
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إنت رب أمةن كأمةن مسرعد جمالػع اإلتحػرد مػن بػةن أعضػرئه       -9

 اجطبلب .

 اجلارف اجمشكل منهر اإلتحرد : ( ت)

 اجطبلبةإ  جانإ االسر 

ن اسػر طبلبةػإ   تقوـ إدارة رعريإ اجشبرب بتشاةع اجطبلب علع تكػوي 

امل علػع إعػداد بػرامج مبلئمػإ مػن شػكنهر       علع مستول اجكلةإ كاج

جبلرتقرء به  لةرت اجارماإ كاجتواصل بةن اسر اجكلةإ كاسر ياجربط 

كإت ػرذ اجقػرار كتنفةػذ     اإلعتمرد علع اجػنفع إجع مستول أعلع من 

 اجمشركعرت كاألنشطإ .

 بكل يلةإ كتاتبر من كحدات إتحػرد   كياوز إنشرء أسر طبلبةإ

 طبلب اجكلةإ .

 عقرئدل يمػر   كال ياوز إقرمإ أسر طبلبةإ علع أسرس سةرسع أ

 ال ياوز أف تت ذ االسرة إسمرن أك شارران يوحع بذج  .

 اجتدريع برجكلةإ  يقدـ طل  تكوين األسرة إجع أحد أعضرء بةئإ

جلموا قإ علع ريردة االسرة ك ع حرجإ موا قتػه تشػكل جماةػإ    

ترسةسةإ جؤلسرة بإشراؼ رائد األسرة تتوجع كضع نظرـ داخلػع  

نةن اجمامػوؿ بهػر   ئحإ كاجقػوا جامل األسرة  ع نطرؽ أحكرـ اجبل

 اعد اجترجةإ :كيراعع  ةهر اجقو

 تحديد إس  االسرة كرائدبر . – 2

 قةمإ رس  اجاضويإ . – 1

تشكةل مالع إدارة جؤلسرة برالنت رب كيتكوف من مقرر كأمةن  - 1

اجرندكؽ ك بل إ أعضرء كياوز أف يض  إجع عضػويإ اجمالػع   

 عضواف ي تررب  رائد االسرة .
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 خبلؿ اجلارف اجترجةإ : سرة منتقسة  عمل األ – 9

ت تتػوجع اجامػل علػع تحقةػ  اجتاػررؼ بػةن       قرنإ جلابلجا –أ 

 أعضرء االسرة.

 جانإ ريرضةإ كت تص برجنشرط اجريرضع . -ب

 جانإ  نةإ كت تص برجنشرط اجفنع. –ت 

 جانإ  قر ةإ كت تص برجنشرط اجثقر ع . –ث 

يراعع قبل تنفةذ أل نشرط من األنشػطإ اجتػع تػدخل  ػع بػرامج      

األسر سواء داخل اجارماإ أك خررجهر أف يتقدـ مقرر األسرة بطل  

رائد االسػرة  ػ  إجػع     إجعجنشرط ماتمد من رائدبر جلموا قإ علع ا

 تحرد إلعتمردق .اإل

اجنظرمةةن اجمقةػدين بهػر جنةػل    يشكل اإلتحرد من طبلب اجكلةإ ( : 122مردة )

 درجإ اجبكرجوريوس كاجمسددين اجرسوـ اجدراسةإ .

كيكوف جلطبلب اجوا دين اجمسددين رسوـ اإلتحػرد حػ  ممررسػإ    

 يكوف جه  ح  اإلنت رب أك اجترشة  . أكجه نشرط اإلتحرد دكف أف

إتحرد طبلب اجكلةػإ علػع تحقةػ  أبػداؼ     يامل مالع ( : 112- 110مردة )

 . سباإ جارف كأسمرئه  اإلتحرد من خبلؿ

تامػل علػع قةػرـ االسػر برجكلةػإ كدعػ  نشػرطهر        كجانإ األسر :  .2

 كاجتنسة  بةنهر .

اجريرضػةإ  جانإ اجنشرط اجريرضػع : كتامػل علػع تكػوين اجفػرؽ       .1

برجكلةإ كإقرمإ اجمبرريػرت كاجمسػربقرف كاالشػتراؾ  ػع     

اجدكرات اجزراعةإ كاجدكرات اجتع تقةمهر رعريػإ طػبلب   

 اجارماإ .
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تنظة  أكجػه اجنشػرط اجثقػر ع    جانإ اجنشرط اجثقر ع : كتامل علل .1

جلطػبلب كيػذج    كتنمةإ اجطرقرت األدبةػإ كاجثقر ةػإ   

 االشتراؾ

تنمةػإ اجنشػرط اجفنػع جلطػبلب      علعجانإ اجنشرط اجفنع : كتامل  .9

إلبراز مواببه  اجفنةإ  ع عمل طبلبػع  كإترحإ اجفرصإ 

بردؼ كاالشتراؾ  ع اجمسربقرت علػع مسػتول اجارماػإ    

 كاجدكرات اجزراعةإ

جانػإ اجاواجػإ كاج دمإاجارمػػإ : كتامػل علػػع تنظػة  اجحريػػإ      .2

بػرامج خدمػإ    اجكشفةإ كاإلرشرد يمر تامل علع تنفةذ

ربر مالع اجكلةإ أك األقسرـ . كيػذج   اجبةئإ اجتع يق

 االشتراؾ  ع اجدكرات اجكشفةإ كيذج  االرشرديإ .

تنمةػإ اجػركابط    ط االجتمرعع كاجرحبلت : كتامل علعجانإ اجنشر .9

اإلجتمرعةػػإ بػػةن اجطػػبلب كأعضػػرء بةئػػإ اجتػػدريع   

كاجارملةن برجكلةإ . يمر تامػل علػع تنظػة  اجػرحبلت     

سػديد  ةػإ . كيػذج  ت  كاجماسكرات اإلجتمرعةإ كاجثقر 

 جلطبلب ذكل اجظركؼ اإلجتمرعةإ اجرابإ .اجمررريف 

برألأعمرؿ جانإ اجنشرط اجالمع كاجتكنوجوجع ت ػتص بػذق اجلانػإ    .9

 ا تةإ :

 عمل ماررض علمةإ  .2

 ةرؿ اجالمععمل قرص اج  .1

تنمةػػػإ االختراعػػػرت كاالبتكػػػررات االجكتركنةػػػإ    .1

 كاجمةكرنةكر

اجتالةمةػإ  عمل صحرئف اجحرئط اجالمةػإ كاجوسػرئل    .9

 كاجمشرريإ  ع تنظة  اجلقرءات اجالمةإ كاجندكات .
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أيتشػػرؼ اجموابػػ  كاجمهػػررات عنػػد اجشػػبرب ذكل   .2

اجاقػػوؿ اجمبدعػػه بكر ػػه اجوسػػرئل كاجحرػػوؿ علػػع 

 براءات اختراعرت العمرجه  .

 عمل مسربقرت  ع مارؿ اجتكنوجوجةر برفإ دكريإ .9

 اشتراؾ  ع نردل اجالوـ  ع اجارماه . .9

تشكل يل جانإ من جارف اإلتحػرد سػنويرن بريػردق رائػد مػن      ( : 119مردة )

أعضرء بةئإ اجتدريع ) يردر بتاةنه قػرار مػن عمةػد اجكلةػإ (     

طػبلب  يل  رقإ دراسػةإ ينت بهػر سػنويرن     عنكعضويإ طرجبةن 

 قتراع اجسرل .ؽ اإل رقتهمر اجدراسةإ بطر

 . كينت   اجطبلب أعضرء يل جانإ من بةنه  أمةنر مسرعدان جهر 

 رز اجفنػع جرعريػإ اجشػبرب    هػ ارف ممثل اجالإجتمرعرت اجحضر كي

 برجكلةإ .

 ي تص مالع إتحرد اجكلةإ بمر يلع :( : 119مردة )

 .فضوء اجبرامج اجمقدمإ من اجلاررس  سةرسإ اإلتحرد  ع  .2

 إعتمرد برامج عمل مالع اإلتحرد كمترباإ تنفةذبر . .1

اجموازنػػه توزيػع اإلعتمػردات اجمرجةػإ علػع اجلاػرف ككضػع        .1

 اجسنويإ جلمالع كجارنه .

 حسربرت اج ترمةإ جئلتحرد .إعتمرد اج .9

 تنسة  اجامل بةن جارف مالع اإلتحرد . .2

اإلتحردات اجطبلبةػإ برجكلةػرت   اجامل علع تو ة  اجابلقرت مع  .9

 خرل .األ
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إنت ربرت أمةن كأمةن مسرعد جمالع اإلتحرد من بةن أعضرئه  .9

 اجطبلب .

إتحرد طبلب اجكلةإ سنويرن بريردة عمةد اجكلةػإ  ع ػمالل ػ( : تشك112مردة )

  ع ذج  من أعضرء بةئإ اجتدريع ( كعضويإ : هينةب) أك من 

 . راكد جارف مالع اإلتحرد من أعضرء بةئإ اجتدريع 

 . أمنرء مسرعدل جارف مالع اإلتحرد من اجطبلب 

  من بةػنه  أمةنػرن كأمةنػرن    كينت   اجطبلب أعضرء جمالع

 مسرعد جلمالع .

    كيحضر إجتمرعرت اجمالع رئةع اجاهرز اجفنػع جرعريػإ

 اجشبرب برجكلةإ كيكوف أمةنرن جلرندكؽ  

 يشترط  ةمن يتقدـ جلترشة  جاضويإ جارف مالع اإلتحرد :( : 119مردة )

 أف يكوف متمتارن بانسةإ جمهوريإ مرر اجاربةإ . -2

 أف يكوف مترفرن برج ل  اجقوي  كاجسماإ اجحسنإ -1

مةرن مستادان  ع  رقته غةػر بػرؽ جئلعػردة    أف يكوف طرجبرن نظر -1

  ةهر ألل سب  .

 أف يكوف مسددان جرسوـ اإلتحرد . -9

عمػل اجلانػإ    وف من ذكل اجنشرط اجملحوظ  ػع ناػرح  أف يك -2

 اجتع يرش  نفسه  ةهر .

يت  إنت رب مارجع اإلتحرد كجارنهر  ع موعػد غريتػه نهريػإ    ( : 112مردة )

شهر نو مبر من يل عػرـ كيرػدر قػرار مػن رئػةع اجارماػإ       

بتحديد اجمواعةد اجتفرػةلةإ جئلنت ربػرت جلمسػتويرت اجم تلفػإ     
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دالء برػوته إال إذا يػرف مقةػدان باػداكؿ     يح  ألل طرجػ  اإل كال

 اجنرخبةن من اجطبلب كيحمل إ برت ش رةإ .

يشترط جرحإ اإلنت ربرت  ػع جاػرف إتحػرد طػبلب اجكلةػرت      ( : 119) مردة

 طبلب اجذين جه  ح  اإلنت ربرت . علع األقل من% 20حضور 

  آخػر  ػع مػدل       إذا ج  يكتمل اجادد تؤجل اإلنت ربرت جموعػد

يثػر ، ك ػع بػذق اجحرجػإ يشػترط جرػحإ        بل إ أيرـ علع األ

 اجنرخبةن . من% علع األقل  10اإلنت ربرت حضور 

    إذا ج  يكتمل اجادد بذق اجمرة يتاةن تمثةل يل طلبػإ اجفػرؽ 

 اجتع ج  يكتمل عدد نرخبةهر .

إذا تاذر تكوين مالع إتحػرد طػبلب اجكلةػإ جلسػب  اجسػرب       ( : 119مردة )

ياةن عمةد اجكلةإ  مالسرن إلدارة شئوف اإلتحرد يض  عنرصػر مػن   

إلتحػرد ممػن تتػوا ر    اجطبلب اجمتفوقةن  ع اجدراسإ ك ع نشرط ا

  ةه  شركط اجترشة  .

حقػوؽ اجاضػويإ  ػع     بذا اجمالع كأمةنػه سػرئر  كيكوف جرائد 

 نشطإ اجطبلبةإ برجارماإ .مالع تنسة  األ

 نته بتحضةر جدكؿ األعمرؿي تص رائد مالع اإلتحرد أك جا( : 112مردة )

تنفةػذ اجقػرارات   كاجدعوة إجع اإلناقػرد كإدارة اجالسػإ كمترباػإ    

إ أك نرئػ   بتبلةم اجقرارات إجع كيةل اجكلةإ كعمةد اجكلةػ  كيقوـ

 حواؿ ك ور صدكربر .رئةع اجارماه بحس  األ

 زعاٖٛ الطالب باللمٗٛ :

 ةإ كتوكجػه أعضػرء   تقوـ برإلشراؼ علع جارف إتحرد طبلب اجكل

بداؼ اجتع تنمع اجقة  األخبلقةإ كاجوعع اجوطنع اإلتحرد إجع األ

زمبلئهػ  كتنمةػإ قػدراته      كتشاةاه  علع إيتشػرؼ موابػ   

 كمهرراته  .
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  جتمرعةإ كاجػرحبلت  علع األنشطإ اجريرضةإ كاإلتقوـ برإلشراؼ

كاجنشرط اجثقر ع كاجفنع كاجاواجإ كاجمرشدات األسر اجطبلبةػإ  

 من خبلؿ مؤبلةن جهذق االنشطإ .

    يقػػوـ اجقسػػ  بمسػػرعدة اجطلبػػه اجمحتػػرجةن مرديػػرن جتشػػديد

 ع اجمدينإ اجارماةإ عن طريػ    مررك رته  اجدراسةإ كاإلقرمإ

تقدي  اجطرجػ  بحػث إجتمػرعع جمار ػإ ظرك ػه اإلجتمرعةػإ       

 كاإلقتررديإ .

  ةن اجطلبػه  يقوـ اجسردق األخررئةةن اإلجتمرعةةن بامل تاررؼ بػ

ريبةن مػػنه  جةتار ػػوا علػػع حػػل كاجطرجبػػرت حتػػع يكونػػوا قػػ

مشريله  حتع يشار اجطرج  أنه يتارمل مع أسرته كجةع باةدان 

 هر كبذج  يت  توجةه اجطرج  اجتوجةه اجسلة  .عن

 نشطإ طإ صةفةإ جلطبلب اجمتمزين  ع األيقوـ اجقس  بامل انش

خبلؿ اجارـ اجدراسع  ع مرةف جمرػإ اجػدائ  ك ػع ممررسػإ     

 ػع اجمبلعػ  اج رصػإ    يرة قػدـ  أنشطإ تنع طركجإ كتدري  

شتراؾ  ع األنشطإ اجشرطئةإ اجتع تنفػذبر رعريػإ   برجارماإ كاأل

طبلب اجارماإ كعمل جقرءات ريرضةإ بةن اجطلبإ كأعضرء بةئػإ  

 اجتدريع جلزيد  ع اجتقررب بةنه  .

: يوجد برجكلةإ كحدة جمترباإ اج ػرياةن مػن أبػدا هر     سيجنيخلٔسدٚ وتابعٛ ا

مترباإ اج رياةن كاجمسربمإ  ع حروجه  علع كظرئف تتوا ػ   

تسػاةل  راسػته ك دمع اجمهررات اجتع إيتسػبهر اج ػريج أ نػرء    

اجبةرنرت اجكر ةإ عن يل خريج . كاإلتررؿ اجمسػتمر إجكتركنةػرن   

يج جتزيل اجاقبرت اجتع تواجهه  ع مةداف اجامل كتو ر جه برج ر

 اجبرامج اجتدريبةإ اجبلزمإ .

ـ الػل كيوجد برجكلةإ أيضرن جانإ جتلقع اجشكركل من اجطرج  بر جةػإ   أٝ :ـــــ

علع مو قإ كموزع برجكلةإ صنردي  جهذا اجغرض كتقػوـ اجلانػإ  
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 حص اجشكركل أسبوعةرن كاجامػل علػع دراسػتهر كإياػرد اجحػل      

 اجمنرس  .

 : يحدد جكل طرج  أك عدد من جطبلب برجكلةإ رائدان من اجسردق السٖادٓ الطالبٗٛ

ئإ اجتػدريع يالػن سػةردته علػع بػرب مكتبػه أسػمرء        أعضرء بة

اجطبلب كاجوقت اجمحدد جقةرمه بمهمإ اجريػردق اجطبلبةػإ كبػع    

مترباإ كإرشرد اجطرج  بمر يتوا   مع مرػلحإ اجطرجػ  كتزيػل    

    اجاقبرت اجتع تواجهه .

( : تاتبػػر م رجفػػإ ترديبةػػإ يػػل إخػػبلؿ بػػرجقوانةن كاجلػػوائ  219مػػردة )

 كعلع االخص : كاجتقرجةد اجارماةإ

 االعمرؿ اجم لإ بنظرـ اجكلةإ أك اجمنشآت اجارماةإ -2

تاطةل اجدراسػإ أك اجتحػريض علةػه أك اإلمتنػرع اجمػدبر عػن        -1

 حضور اجدركس .

يل  ال يتنر ع مع اجشرؼ أك اجكرامإ أك م ل بحسػن اجسػةر    -1

 كاجسلوؾ .

متحرف اجبلزـ جه كيل غش  ع إمتحػرف أك  يل إخبلؿ بنظرـ اإل -9

 شركع  ةه .

جهزة أك جمواد أك اجكت  اجارماةػإ أك  جلمنشآت أك األل إتبلؼ ي -2

 تدبةربر .

داخل اجارماإ أك اإلشػتراؾ  ةهػر بػدكف     يل تنظة  جلاماةرت -9

 ترخةص سرب  من اجسلطرت اجارماةإ اجم ترإ .

توزيع اجنشرات أك إصدار جرائد حرئط أك جمع توقةارت بػدكف   -9

 ترخةص سرب  .
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رماةػإ أك اإلشػتراؾ  ػع مظػربرات     اإلعتررـ داخل اجمبرنع اجا -2

 لإ جلنظرـ اجارـ أك ا داب .م 

( : يل طرج  يرتك  غشر  ع إمتحرف أك شركعرن  ةه كيضبط  ع 212مردة )

جانػإ اإلمتحػرف   حرجإ تلبع ي رجه اجامةد أك من ينوب عنه من 

متحرف  ع برقع اجمواد كياتبر اجطرج  راسػبرن  كيحرـ من دخوؿ اإل

 متحرف كيحرؿ إجع مالع اجتكدي  . ع جمةع مواد بذا اإل

 : اجاقوبرت اجتكديبةإ بع( : 219مردة )

 . شفربإ أك يتربإ نبةهتاج -2

 اإلنذار. -1

د اجمقػررات جمػدة ال تتاػركز    اجحرمرف من حضور درس أحػ  -1

 شهران.

 اجفرل من اجكلةإ جمدة ال تاركز شهران . -9

 اجحرمرف من اإلمتحرف  ع مقرر أك أيثر . -2

 اك أيثر .إجغرء إمتحرف  ع مقرر  -9

 اجفرل من اجكلةإ جمدة ال تاركز  ربلن دراسةرن . -9

 اجحرمرف من اإلمتحرف  ع  رل دراسع كاحد أك أيثر . -2

 اجفرل من اجكلةإ جمدة تزيد علع  رل دراسع . -6

هرئع من اجارماإ كيبلم قرار اجفرل إجع اجارمارت فرل اجناج -20

 األخرل .

برجفرػل  كجمالع اجارماإ أف ياةد اجنظػر  ػع اجقػرار اجرػردر     

اجنهرئع باد مضع  بلث سػنوات علػع االقػل مػن تػرريخ صػدكر       

 اجقرار .
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 ( : اجهةئرت اجم ترإ بتوقةع اجاقوبرت بع :219مردة )

كجه  توقةع اجاقوبرت األربػع  سرتذة اجمسرعدكف : االسرتذة كاال -2

ب أ نػرء اجػدركس كاجمحرضػرات    طػبل كجع عمر يقػع مػن اج  األ

 نشطإ اجارماةإ اجم تلفإ .كاأل

عمةد اجكلةإ : كجه توقةع اجاقوبرت اجثمرنع االكجع. ك ع حرجػإ   -1

ع منػه  حدكث إضطراب أك إخبلؿ برجنظرـ يتسب  عنه أك ي شػ 

متحرف يكوف جامةػد اجكلةػإ توقةػع    عدـ إنتظرـ اجدراسإ أك اإل

جمةع اجاقوبرت ، علع أف يارض االمػر خػبلؿ أسػبوعةن مػن     

اجاقوبػرت  رنت ترريخ توقةع اجاقوبإ علع مالع اجتكدي  إذا ي

اإ ، كعلع رئةع اجارماػإ برجنسػبإ   برجفرل اجنهرئع من اجارم

غةر ذج  من اجاقوبرت كذج  جلنظر  ع تكيةػد اجاقوبػإ    إجع

 أك إجغرئهر أك تاديلهر .

اجاقوبػإ  كجه توقةػع جمةػع اجاقوبػرت عػدا     رئةع اجارماإ :  -1

أخذ رأل عمةد اجكلةإ كجه أف يمنع اجطرج   خةرة كذج  باداأل

اجمحرؿ إجع مالع اجتكدي  من دخػوؿ اجارماػإ حتػع اجةػوـ     

 اجمحدد جمحريمته .

 مالع اجتكدي  : كجه توقةع جمةع اجاقوبرت . -9

يردر قرار إحرجإ اجطبلب إجػع مالػع اجتكديػ  مػن رئػةع      ( : 221مردة )

 اجارماإ من تلقرء نفسه أك بنرء علع طل  اجامةد .

 يشكل مالع تكدي  اجطبلب علع اجوجه اجترجع :( : 221مردة )

 . عمةد اجكلةإ 

 .كيةل اجكلةإ 

 . أقدـ أعضرء مالع اجكلةإ 

 ػرمع كمػر   من اجاقوبرت اجواردة  ع اجبنػد اج ال توقع عقوبإ ( : 212مردة )

( إال باد اجتحقة  مع اجطرج  يتربإ كسػمرع  219بادق من اجمردة )
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إجةه  إذا ج  يحضر  ػع اجموعػد اجمحػدد    أقواجه  ةمر بو منسوب 

ع اجتحق  من ينتدبػه  جلتحقة  سقط حقه  ع سمرع أقواجه كيتوج

كال ياوز جاضوبةئإ اجتػدريع اجمنتػدب جلتحقةػ     عمةد اجكلةإ. 

 تكدي  .جمع اجطرج  أف يكوف عضوان  ع مالع ا

اجتع تردر من اجهةئرت اجم ترإ بتوقةػع اجاقوبػرت   اجقرارات ( : 216مردة )

 ( تكوف نهرئةإ .219ترديبةإ ك قرن جلمردة ) اج

كمع ذج  تاوز اجماررضإ  ع اجقرار اجرردر غةربةر مػن مالػع   

اجتكدي  كذج   ع خبلؿ أسبوع من ترريخ إعبلنه إجع اجطرجػ  أك  

إذا يػرف طلػ  اجحضػور قػد     كجع أمرق كياتبر اجقرار حضوريرن 

أعلن إجع شػ ص اجطرجػ  أك كجػع امػرق كت لػف اجطرجػ  عػن        

 اجحضور بغةر عذر مقبوؿ .

ال ياوز اجطان  ع اجقرار اجرردر من مالع تكدي  اجطرج  ( : 229مردة )

إال بطري  اإلستئنرؼ كير ع اإلستئنرؼ بطل  يتربع يقدـ مػن  

اجطرج  إجع رئةع اجارماإ خبلؿ خمسإ عشر يومػرن مػن تػرريخ    

إببلغه برجقرار كعلةه إببلغ بػذا اجطلػ  إجػع مالػع اجتكديػ       

ع خبلؿ خمسإ عشر يومرن كيشكل مالػع اجتكديػ  االعلػع    األعل

 من :

 نرئ  رئةع اجارماإ جشئوف اجتالة  كاجطبلب       رئةسرن 

 . عمةد يلةإ اجحقوؽ اك أحد األسرتذق بهر 

 .  أسترذ من اجكلةإ اجتع يتباهر اجطرج 

 من رئةع اجارماإ . كيردر برختةرر األسرتذق األعضرء قرار

ياوز اجحك  بوقف تنفةذ قرار مالع تكدي  حواؿ ال جمةع األك ع 

 اجطبلب أك مالع اجتكدي  األعلع قبل اجموضوع .
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 الباب السابع
 غ٠ُٕ الدزاضٛ ٔاإلوتشاٌات

 1/7/2009فٜ  1485 بكساز ٔشازٝ
 )ٌعاً الطاعات املعتىدٚ(
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 ٛ : ـــوكدو 

إستاربإ جلمتغةرات اجارجمةإ اجحديثإ  ع مارؿ اجتالة  كاألخػذ بنظػرـ         

تويةػػد اجاػػودة كاالعتمػػرد  ػػع اجاملةػػإ اجتالةمةػػإ ، كتطبةقػػر جلماػػريةر  

األيرديمةإ اجمرجاةإ  ع قطرع اجدراسرت اجزراعةإ ، كاستاربإ جبلحتةرجػرت  

اجبػرامج   اجتع يتطلبهر سوؽ اجامل  قػد رأت اجكلةػإ ضػركرة إعػردة بةكلػإ     

كاجمقررات اجدراسةإ جتواي  اجمستادات علع اجمستول اجمحلػ  كاإلقلةمػ    

كاجارجم  جتلبةإ إحتةرجرت سوؽ اجامل ، بتقدي  برامج بةنةإ جديػدة تاتمػد   

 -Multiعلع مشرريإ اجاديد من األقسرـ اجالمةػإ داخػل كخػررج اجكلةػإ     

discipline majors  مػػع جتحػػل محػػل اجبػػرامج اجت ررػػةإ اجدقةقػػإ

اجتكيةد علع اإلعداد اجمهنع اجمتمةز جل ريج كتزكيدق بمهررات م تلفإ من 

خبلؿ تطوير اجبرامج اجدراسةإ كبػرامج اجتػدري  اجمةػدان  ، كقػد اسػتلزـ      

ذج  األخذ بنظرـ تويةد اجاػودة كاالعتمػرد ، كاجػذل قطاػت  ةػه اجكلةػإ       

ع نظػرـ  خطوات يبةرة جلتحوؿ من نظرـ اجسنوات كاجمقررات اإلجبرريإ إجػ 

 اجسرعرت اجماتمدة .  

 أِداف التطٕٖس : 
 رتقرء برألداء اجمهنع جل ريج اإل -

تو ةر منرخ أيرديم  ، يترت  علةه إمػداد سػوؽ اجامػل ب ػريج متمةػز        -

تمكنػه مػن اجمنر سػإ  ػع سػوؽ       كمزكد بمهررات علمةإ كمهنةإ م تلفػإ 

 .  اجامل

موايبإ اجتطورات األيرديمةإ اجحديثإ ، كاألخػذ بنظػرـ تويةػد اجاػودة      -

 كاالعتمرد  ع تطوير اجمقررات  

 إنشرء برامج ذات طبةاإ بةنةإ ، تشررؾ  ةهر اجاديد من األقسرـ اجالمةإ   -

 تنمةإ مهررات اإلتررؿ كاجتال  اجذات  جلقدرة علع إت رذ اجقرار  -

إستحداث برامج جديدة تت  اجدراسػإ بهػر برجلغػإ اإلنالةزيػإ ، جمقربلػإ       -

 .احتةرجرت سوؽ اجامل 
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 .  ر ةإ كاجالمةإ كاجبةئةإ اجمارصرةزيردة كعع كإدراؾ اجطرج  برجقضرير اجثق -

وح  ػع باػض   إنشرء برامج ذات طبةاإ خرصإ ، مثل برامج اجتالػة  اجمفتػ   -

 اجت رررت اجزراعةإ .

 ٔوٍّا : الوح التطٕٖس : ـــو
منهر ذات طبةاإ بةنةإ تبدأ اجدراسإ بهر برامج إنشرء  مرنةإ برامج ، سباإ  -

من اجمستول اجدراس  اجثرجث بموج  اجمقررات اجمؤبلإ برجفرل اجدراس  

أقسػرـ   9 – 2اجثرن  من اجمستول اجثرن  ، كاجتع يشػررؾ  ػع يػل منهػر     

دسإ اجزراعةإ " ، كاجذل تبدأ اجدراسإ علمةإ ، برإلضر إ إجع برنرمج " اجهن

به اعتبررا من اجمستول األكؿ ، كذج  جتحل بذق اجبرامج اجثمرنةإ محػل  

 اجثبل إ عشر برنرمار  ع اجبلئحإ اجسربقإ .  

 إعردة بةكلإ اجمقررات اجدراسةإ جهذق اجبرامج  -

  أقسرـ اجكلةإ ( :1مردة )

 تض  اجكلةإ تساإ عشر قسمر علمةر ب  :  

 اجقس  ـ اجقس  ـ

 اجمةكركبةوجوجةر اجزراعةإ   22 اجهندسإ اجزراعةإ   2

 إنترج اجحةواف   21 اجنبرت اجزراع  1

 إنترج اجدكاجن   21 اجمحرصةل   1

 اإلرشرد اجزراع  كاجماتمع اجريف   29 االقتررد اجزراع  9

 اجفريهإ   22 اجورا إ   2

 اج ضر كاجزينإ   29 األراض  9

 اجحشرات اإلقتررديإ   29 اجكةمةرء اجزراعةإ   9

 اجحةواف اجزراع    22 األجبرف 2

 اجمبةدات  26 اجرنرعرت اجغذائةإ   6

 -------------------------- -- أمراض اجنبرت 20
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تمن  جرماإ اجمنرورة،بنرء علع طل  مالػع يلةػإ اجزراعػإ    ( :9مردة )

 اجدرجرت اجالمةإ ا تةإ :  

    :  بكرجوريوس اجالوـ اجزراعةإأكال : درجإ 

: يقبل بهػذا اجبرنػرمج اجطػبلب     اجهندسإ اجزراعةإ كاجنظ  اجحةويإ   -2

اجحرصلوف علع اجثرنويإ اجارمإ شابإ اجريرضةرت بطربع تنسة  مسػتقل  

 ، كتبدأ اجدراسإ به اعتبررا من اجمستول األكؿ .   

 : امج اجت رص اجترجةإةإ  ع إحدل بر رنةر : درجإ بكرجوريوس اجالوـ اجزراع

 اإلنترج اجنبرت    -1

 اإلنترج اجحةوان  كاجداجنع كاجسمك    -1

 كقريإ اجنبرت  -9

 علوـ كتكنوجوجةر األغذيإ      -2

 اجتقنةإ اجحةويإ اجزراعةإ   -9

 اجالوـ اإلقتررديإ كاإلجتمرعةإ اجزراعةإ     -9

 األراض  كاجمةرق   -2

 اجسػربقإ  اجبػرامج موحدة بامةع رجمستويةن األكؿ كاجثرن  كتكوف اجدراسإ ب

اعتبررا من اجبرامج كتبدأ اجدراسإ بهذق ، (  2إجع رق    1اجبرامج من رق  )  

 ع اجفرل اجدراسػ   ر اجمستول اجثرجث بنرءا علع إجتةرز اجمقررات اجمؤبلإ جه

 اجثرن  من اجمستول اجثرن   .   

يض  يل برنرمج من اجبرامج اجثمرنةإ اجسربقإ اجت رررت ( :  2دة ) رم

 هع برامج عرمإ  ع  2، 9 اجترجةإ عدا اجبرامج أرقرـفرعةإ اج

 اجت رص اجمذيور
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رق  اجبرنرمج 

 برجبلئحإ
 اجت رررت اجفرعةإ اجتع يضمهر يل برنرمج اجبرنرمج

األقسرـ اجتع 

 يتباهر اجبرنرمج

اجهندسػػػػػإ  2

اجزراعةػػػػػإ 

كاجػػػػػػنظ  

 اجحةويإ  

بندسإ اجنظ  اجحةويإ  –آالت كقول زراعةإ 

 بندسإ اجرم كاجررؼ اجحقل   –

اجهندسػػػػػػػإ 

 اجزراعةإ 

اإلنتػػػػػػػرج  1

 اجنبرت 

ل 
صة
حر
اجم

 

ن 
سرتة

اجب
 ==

==

== 

==

==

== 

 اجمحرصةل   -2 عرـ

 اجفريهإ   -1

اج ضػػػػػر  -1

 كاجزينإ   

اإلنتػػػػػػػرج  1

اجحةػػػػوان  

كاجػػػػداجنع 

 كاجسمك   

إنترج 

 اجحةواف

إنترج 

 اجدكاجن

إنترج 

 األسمرؾ

==

==

== 

إنتػػػػػػػرج  -2 عرـ

 اجحةواف  

إنتػػػػػػػرج  -1

 اجدكاجن  

 كقريإ اجنبرت   9

 

أمراض 

 اجنبرت 

== اجمبةدات اجحشرات

==

== 

 أمراض اجنبرت  -2 عرـ

 اجحشرات   -1

 اجمبةدات -1

علػػػػػػػػػوـ  2

كتكنوجوجةػػػر 

 األغذيإ  

اجرنرعرت  األجبرف

 اجغذائةإ

==

==

== 

==

==

== 

 األجبرف   -2 عرـ

 اجرنرعرت اجغذائةإ   -1

اجتقنةػػػػػػإ  9

اجحةويػػػػػإ 

 اجزراعةإ 

==

== 

==

== 

==

== 

==

== 

 اجورا إ   -2 عرـ 

 اجكةمةرء اجزراعةإ   -1

 اجمةكركبةوجوج  -1

اجالػػػػػػػػوـ  9

اإلقترػػػػرديإ 

كاإلجتمرعةػػػإ 

 اجزراعةإ   

اإلقتررد 

 اجزراع  

إدارة 

أعمرؿ 

 زراعةإ

 

اإلرشرد 

 اجزراع  

جتمرع اإل

 اجريف 

 اإلقتررد اجزراع   -2 عرـ 

اإلرشػػػػػػػػرد  -1

جماتمع اجزراعع كا

 اجريف 

  األراضػػػ 2

 كاجمةرق 

 األراض   عرـ  == == == ==
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يشػترط جحرػوؿ اجطرجػ  علػع درجػإ بكػرجوريوس        ( :9مردة )

) مرئإ ك مرنةإ ك بل ػوف ( سػرعإ    212اجالوـ اجزراعةإ أف ياترز 

( كبو " اجهندسإ  2ماتمدة علع األقل بنارح  ع اجبرنرمج رق  ) 

)مرئػإ كسػباإ    219اجزراعةإ كاجنظ  اجحةويإ "  ، أك أف ياتػرز   

لحروؿ علع درجػإ  ك بل وف( سرعإ ماتمدة  علع األقل بنارح ، ج

( اجمشػرر   2إجػع رقػ     1اجبكرجوريوس  ع أحد اجبرامج )من رق  

 كت ررػرته  اجفرعةػإ اجمبةنػإ  ػع اجمػردة       ( 9) إجةه  برجمردة 

( من بذق اجبلئحإ ، برإلضر إ إجع مقررات اجمهررات األسرسةإ  2) 

، كاجتدري  اجمةدان  ، بمسػتويةه ،  مقسػمإ علػع  مػرف  رػوؿ      

 يل منهر خمسإ عشر أسبوعرن  . دراسةإ ، مدة 

نظرـ اجدراسإ اجمتبع  ع اجكلةإ بو نظرـ اجسرعرت اجماتمدة ،  ع ( :  9مردة ) 

إطرر اجفرل اجدراس  اجواحد ، كيقػوـ نظػرـ اجسػرعرت اجماتمػدة     

  اجمقترح  ع بذق اجبلئحإ علع األسع اجترجةإ :

اجسرعإ اجماتمدة : اجسرعإ اجماتمدة ) اجوحدة ( ب  كحدة قةػرس دراسػةإ    -2

جتحديد كزف يل مقرر برجنسبإ إجع اجمقػررات األخػرم ، كبػع تاػردؿ     

محرضرة نظريإ مدتهر سػرعإ كاحػدة خػبلؿ اجفرػل اجدراسػ  اجواحػد ،       

كبرجنسبإ جلدركس اجاملةإ كاجتدريبرت اجتطبةقةإ تحتس  سػرعإ ماتمػدة   

ل  ترة تدريبرت عملةإ مدتهر سػرعتةن أسػبوعةر خػبلؿ اجفرػل     كاحدة جك

 اجدراس  اجواحد . 

 22: تستمر اجدراسإ برجفرل اجدراس  اجواحد   Semesterاجفرل اجدراس   -1

أسبوعر ، كاجفرل اجدراس  بو اجفترة اجزمنةإ اجممتدة بةن بػدء اجدراسػإ   

 برجفرل كنهريتهر ، ببدء اناقرد االمتحرنرت اجتحريريإ .  

يتكوف من  رلةن دراسػةةن إجبػرريةن   :  Academic yearاجارـ اجارما   -1

 أسبوعر .   22وعر ، كمدة يل منهمر تستمر اجدراسإ بهمر  بل ةن أسب

بو مادؿ درجػرت  :  Grade points average  ( GPA ) اجمادؿ اجفرل   -9

جمةع اجمقررات اجتع يدرسػهر اجطرجػ  ، نارحػر كرسػوبر ،  ػع اجفرػل       

 اجدراس  .  
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:  Cumulative Grade Points Average ( CGPA )اجمادؿ اجترايمػ    -2

اجتع يدرسهر اجطرج  ، نارحر كرسوبر  بو مادؿ درجرت جمةع اجمقررات

 ، حتع ترريخ حسرب اجمادؿ .  

: بو منهج دراس  محدد األبداؼ كاجمحتويرت   Moduleاجمقرر اجدراس   -9

كاجنشرطرت اجنظريإ كاجاملةػإ يمػر بػو كحػدة تالةمةػإ مرتبطػإ مػع        

 اجمقررات األخرل .  

: بع ماموعػإ مػن اجمقػررات كاألنشػطإ      Curriculaاجمنربج اجدراسةإ  -9

اجدراسةإ ، نظريإ كعملةإ )  إجبرريإ كاختةرريإ ( ، يػؤدم اجناػرح  ةهػر    

إجع من  اجطرج  درجإ بكرجوريوس اجالوـ اجزراعةػإ  ػع إحػدل بػرامج     

اجت رص اجمبةنإ بهذق اجبلئحإ بموج  إسػتةفرء اجطرجػ  عػدد اجسػرعرت     

( مػن بػذق    9برجمػردة رقػ  )   اجماتمدة اجبلزمإ جلت رج يمر بػو كارد  

 اجبلئحإ .  

: بػو مامػوع اجسػرعرت كاجمقػررات اجتػع      Course loadاجا ء اجدراس   -2

سرعإ ، كاجحد األدنع  22يسالهر اجطرج   ع  رل مر كيكوف اجحد األقر  

سرعإ ماتمدة جكل  رل دراس  علع حدق . ك ع إطرر اجا ء اجدراسػ    21

 يراع  مر يل  :   

ترايمػ  متػدف ) يحػددق مالػع     لطرج  اجذل جه ماػدؿ  أ ( ال يسم  ج 

سػرعإ ماتمػدة  ػع اجفرػل      21( برجتسػاةل  ػع أيثػر مػن     اجكلةإ

 .  اجدراس 

ب ( ياوز جمالع اجكلةإ أف ياف  اجطرج  اجمحوؿ من يلةػإ منػرظرة ،   

يت  اجتدريع بهر بنظػرـ اجسػرعرت اجماتمػدة ، مػن باػض مقػررات       

نارحه  ع مقػررات تاردجهػر  ػع    اجمستويرت األكؿ كاجثرن  ، إذا  بت 

اجكلةإ اجمحوؿ منهر ، كال ياوز إعفػرء اجطرجػ  مػن أل مقػرر مػن      

 مقررات اجمستول اجثرجث كاجرابع .  

: بو مقرر دراس  يا  دراسته كاجناػرح  Prerequisite اجمتطل  اجسرب   -6

ال يسم  جلطرج  ياتمد علةه ، ك  ةه قبل اجتساةل    اجمقرر ا خر اجذم

مقرر مر جه متطلػ  سػرب  إال باػد إجتةػرزق جلمتطلػ  اجسػرب        بدراسإ 

 .  بنارح
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: بو عضو بةئإ تػدريع    Academic advisorاجمرشد األيرديم   -20

اختةػرر اجمقػررات ، ك قػر     ي تررق اجقس  اجالم  جمسرعدة اجطرجػ   ػ   

جل طػػط اجدراسػػةإ اجموجػػودة بهػػذق اجبلئحػػإ ، كمسػػرعدته علػػع حػػل 

تاترضه أ نػرء اجدراسػإ ، كيقػوـ اجمرشػد بتوجةػه      اجمشكبلت اجتع قد 

اجطرج  كإرشردق أيرديمةرن كاجتمرعةرن طةلإ  ترة دراسته حتع يت ػرج .  

كي رص اجمرشد األيرديم  بطرقػإ جكػل طرجػ  يسػال  ةهػر ير ػإ       

اجبةرنرت اجبلزمإ عنه ، كاجنترئج اجتع حرل علةهر ، يمر يقوـ بمراجاػإ  

   ع يل  رل دراس  حتػع ت رجػه   اجمقررات اجتع يسال  ةهر اجطرج

من اجكلةإ ، كيكوف رأل اجمرشد األيػرديم  إستشػررير ، كاجطرجػ  بػو     

وـ برجتسػاةل  ةهػر بنػرء علػع     اجمسئوؿ يلةإ عن اجمقررات اجتػع يقػ  

  . رغبته

دراسإ اجمقررات يت  حس  اجتػدرج اجػذل تابػر عنػه األرقػرـ اجكوديػإ        -22

جكل  رل دراس  ، كقد ركعػ   كحس  تدرج جداكؿ اجمقررات اإلختةرريإ 

عند ترتة  اجمقررات برجمستويرت اجم تلفإ أف جباض اجمقررات متطلػ   

 سرب  مدكف قرين اجمقررات اجتع تتطل  ذج  .  

ال تدخل مقررات اجمهررات اجم تلفإ  ع حسرب عدد اجسػرعرت اجماتمػدة    -21

اجبلزمإ جلت رج ، كبذج   هع تاتبر مػواد ناػرح كرسػوب  قػط ، كال     

 تدخل ضمن اجمادؿ اجفرل  أك اجمادؿ اجترايمع اجارـ جلطبلب.

Basic skills courses which do not carry credit and for which no 

grade is awarded   

 اجسرعترف أك اجثبلث سرعرت عملةإ تاردؿ سرعإ كاحدة ماتمدة .   -21

29- Quality points   رس أداء ألل مقرر بع عبررة عن كحدة تسػت دـ جقةػ

اجطرج   ع اجمقرر ، كبع ألل مقرر عبررة عن عػدد اجسػرعرت اجماتمػدة    

 جلمقرر ، مضركبإ  ع اجدرجإ اجتع حرل علةهر اجطرج   ع بذا اجمقرر .   

 ( :  2مردة )

اجسػرعرت اجماتمػدة كاجفرػوؿ      يقوـ اجنظرـ اجدراس  برجكلةإ علع نظرم –أ 

 اجدراسةإ .  
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ال تقػل عػن   مدة اجدراسإ جنةل درجإ اجبكرجوريوس  ع اجالوـ اجزراعةػإ   -ب

أربع سنوات جرماةإ موزعإ علع  مرنةإ  روؿ دراسةإ ، كتستمر اجدراسإ 

بكل  رل دراس  خمسإ عشر أسبوعر  . كيكػوف قةػد اجطػبلب جلحرػوؿ     

علع درجإ اجبكرجوريوس  ع اجالوـ اجزراعةإ طبقر جمر تتضػمنه اجبلئحػإ   

 .   2691جسنإ  96إ جقرنوف تنظة  اجارمارت رق  اجتنفةذي

سػرعإ   21يقوـ اجطرجػ  بتسػاةل اجمقػررات اجدراسػةإ ، بحػد أدنػع )        –ج 

سرعإ ماتمدة ( جلفرػل اجدراسػ  اجواحػد ،    22ماتمدة ( ، كبحد أقر  ) 

كياوز جمالع اجكلةإ جدكاع  اجت رج أك جتان   رل اجطرجػ  اجتاػركز   

 ( سرعرت ماتمدة .   9ن ست ) عن بذق اجحدكد بمر ال يزيد ع

تقوـ األقسرـ اجالمةإ ، يػل  ػع دائػرة اختررصػه ، بتػدريع مشػركع        -د

اجت رج  ع اجت رص اجذل يرغبه اجطرج  داخل اجبرنرمج كذج  برجنسبإ 

جلبرامج اجتع توجد بهر ت رررت  رعةإ ، أمر اجت رررت اجارمإ جلبرامج 

تػدريع مشػركع اجت ػرج     ) اجتقنةإ اجحةويإ اجزراعةإ ( ،  ة ضع  ةهػر 

جقةرـ جانإ شئوف اجطبلب بتوزيع اجطبلب توزيار متوازنػر علػع األقسػرـ    

( مػن بػذق    2اجم تلفإ اجمشتريإ  ع اجبرنػرمج كاجموضػحإ برجمػردة )    

اجبلئحإ . مع أخذ رغبرت اجطبلب  ػع االعتبػرر كتمثةػل جمةػع األقسػرـ      

 اجمشرريإ برجبرنرمج .  

شػفهةإ كاجاملةػإ كاجتطبةقةػإ كاجتحريريػإ     تشكل جارف االختبػررات اج  -بػ 

اجنهرئةإ جلمقرر ، من عضويإ إ نةن إجع أرباإ من أعضرء بةئإ اجتدريع ، 

علع أف يكوف من بةنه  اجقرئموف علع تدريع اجمقػرر ، كيتػوجع منسػ     

اجمقرر تنظػة  االمتحرنػرت اجفرػلةإ كإعػداد أكراؽ أسػئلإ االمتحرنػرت       

ئ   ع االمتحرف اجتحريرم اجنهرئ  غرئبر  ع اجنهرئةإ ، كياتبر اجطرج  اجغر

 اجمقرر . 

يحس  اجتقدير اجارـ جنارح اجطرج  عن يل مسػتول ك قػر جلتقػديرات      -ك

اجتع حرل علةهر ، ك ع حرجإ تكرار رسوب اجطرج   ع مقرر مر يحتسػ   
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اجطرج  راس   ع يل مرة رس   ةهر برجمقرر مع تساةل عػدد اجمػرات   

بهذا اجمقرر  ع ساله األيرديم  ، مع مراعرة أال  اجتع أدل  ةهر اإلمتحرف

درجإ (  ػع   99تزيد درجرته عن اجحد األقر  جدرجرت اجتقدير مقبوؿ ) 

عذر مقبػوؿ ، أمػر إذا   دكف اجمقرر اجذل سب  أف رس   ةه أك تغة  عنه ب

يرف قد تغة  باذر مقبوؿ  ةحس  جه تقدير اجنارح اجذل يحرل علةه ، 

 ن اجبلئحإ اجتنفةذيإ جقرنوف تنظة  اجارمارت .  م 21ك قر جنص اجمردة 

ال يت  اجنقل من مستول إجع أخر إال  ع نهريإ اجارـ اجاػرما  كال ياػرد    –ؿ 

 إمتحرف اجطرج   ع اجمقرر اجذل نا   ةه .  

 ( :  6مردة ) 

يكلف اجطبلب اجمنقوجوف من اجمستول اجثرن  إجع اجمسػتول اجثرجػث بػكداء     -أ

تدري  مةدان  عرـ ) داخل اجبرنرمج ( ، داخػل األقسػرـ اجالمةػإ اجمانةػإ     

(  ، يمر يكلف  2 –برجبرنرمج اجذل ت رص  ةه اجطرج  ) تدري  مةدانع 

ء تػدري   اجطبلب اجمنقوجوف من اجمستول اجثرجث إجع اجمستول اجرابع بكدا

، اجػذل ت رػص    Optionمةدان  مت رص  ع مارؿ اجت رص اجفرعػ   

( ، أمر اجطبلب اجذين تػ    1 – ةه اجطرج  داخل اجبرنرمج ) تدري  مةدانع 

تساةله   ع اجت رص اجاػرـ برجبرنػرمج ،  ةػت  تػوزيا  علػع األقسػرـ       

اجمشتريإ  ع اجبرنرمج ، ك قر جرغبإ يل طرجػ  ، مػع مراعػرة تمثةػل     

( من بػذق   2ـ اجمانةإ بهذا اجبرنرمج ، طبقر جمر جرء بنص اجمردة ) األقسر

 ،بواقػع أربػع  علػع األقػل   أرباػوف يومػر   اجبلئحإ ، كيكوف اجتدري  جمدة 

بكػل مرحلػإ مػن    سرعرت نظريإ كأربع سرعرت عملةإ  ع اجةػوـ اجواحػد   

بمرا ػ  اجكلةػإ اجم تلفػإ    ، كيػت  اجتػدري    اجمةػدان   مراحل اجتػدري   

(  ، أك  ع احدل اجاهرت اجمترػلإ بت ررػرته   ػع    2 –انع تدري  مةد)

( .  1 –مواقع اجامػل كاإلنتػرج كاج ػدمرت اجزراعةػإ ) تػدري  مةػدانع       

كيحدد مالع اجكلةإ ، بنرء علع مقترحرت األقسرـ  ع شػهر مػررس مػن    

يل عرـ ، مارالت كأمرين اجتدري  كنظرـ توزيػع اجطػبلب ، كال ياػوز    
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  اجمةدان  يلػه أك جػزء منػه ، كيػت  تػدري       إعفرء اجطرج  من اجتدري

اجطبلب اجمت لفةن عن اجتدري  مع طبلب اجارـ اجترج  ، كال يمن  اجطرجػ   

 درجإ اجبكرجوريوس إال إذا حضر اجتدري  كنا   ةه .

يتقدـ اجطرج  جتساةل مارالت اجتدري  االختةرريإ اجمنوطػإ برجمسػتول    -ب

( باد إنتهػرء امتحرنػرت اجفرػل     1 –اجثرن  من اجتدري  ) تدري  مةدان  

اجدراس  األكؿ من اجمستول اجثرجث ) خبلؿ شهر مررس من يل عػرـ ( ،  

مع مراعرة أف يتوا   مارؿ اجتدري  مع ت رص اجطرج  داخل اجبرنرمج ، 

كيت  تحديد رغبرت اجطبلب ، كيكوف جلطرج  حػ  تغةةػر رغبرتػه خػبلؿ     

ال يحػ  جلطرجػ  تاػديل     شهر مررس ، كاعتبررا من األكؿ من شهر أبريل

رغبرته مرة أخرل ، كتقوـ إدارة اجكلةػه بإعػداد اجشػكل اجنهػرئ  ج طػإ      

 اجتدري  خبلؿ شهر مريو من يل عرـ .     

يقس  اجطبلب  ع اجتدري  اجمةدان  بشقةإ ، إجع ماموعرت تتكػوف يػل    –ج

ماموعإ من خمسإ طبلب أك من عدد اجطبلب اجمسالةن  ػع اجتػدري    

أقل ، كيقوـ علػ  تػدري  يػل ماموعػإ إ نػرف مػن       اجت رر  أيهمر 

أعضرء بةئػإ اجتػدريع كماػركنةه  كأحػد اجفنةػةن ، كي رػص جكػل        

 ماموعإ عرمل كاحد من اج دمرت اجماركنإ .  

(  ع دكجه   1،  2ياوز جلطبلب اجوا دين أداء اجتدري  اجمةدانع بشقةإ )  -د 

 ، كإحضرر مر يفةد ذج  من دكجه  ماتمدا كمو قر .  

استبداؿ اجاضو اجفنع برجمشػرؼ اج ػررجع  ػع حرجػإ اجتػدري        ياوز - بػ

 خررج اجارماإ .  

يقوـ مالػع  بنرء علع توصةإ جانإ شئوف اجتالة  كاجطبلب ،  ( : 20مردة ) 

اجكلةإ بتوزيع اجطبلب اجمقةػدين برجكلةػإ علػع أعضػرء بةئػإ      

يمرشػػدين اجػػراغبةن  ػػع اجمشػػرريإ  اجتػػدريع برجكلةػػإ  

  جمنرقشإ اجطرجػ   ػع مةوجػه اجدراسػةإ ،     أيرديمةةن ، كذج

كإرشردق نرحةإ اجت رررت كاجمقررات اجتػع تتفػ  كمةوجػه ،    



 

 - 45 - 

كياتبر رأل اجمرشد األيرديم  إستشررير ، كيكوف اجطرج  بػو  

اجمسئوؿ يلةإ عن اجمقررات اجتع يقوـ برجتساةل  ةهػر بنػرء   

، كيكوف توزيػع اجطػبلب علػع بػرامج اجت رػص      علع رغبته 

 قر الختةرر اجطرج  كمةوجػه اجالمةػإ  ػع اختةػرر     اجم تلفإ ك

اجمواد اجمؤبلإ كبنرء علع ماريةر اجتنسة  اجتع يحددبر مالع 

اجكلةإ ، كيكوف اإلرشرد األيرديم  جلطػبلب بواقػع سػرعإ  ػع     

 اجةوـ جكل عضو بةئإ تدريع .  

اجمقػررات اجتػع تػدرس جمرحلػإ اجبكػرجوريوس يمقػررات        ( : 22مردة ) 

إجبرريإ عرمإ جمتطلبرت اجكلةإ  ع جمةع اجبػرامج  ) اجبػرامج   

حةػواف زراعػ     –(  بع : نبرت زراعػ    2إجع رق   1من رق  

مبػػردمء  –إجتمػػرع ريفػػ   -ريرضػػإ عػػرـ  –يةمةػػرء  –عػػرـ 

 أسرسػةرت إنتػرج   –حشرات عرـ  –مبردمء اإلحررء  –اإلقتررد 

 –أسرسةرت كقريإ اجنبػرت   –أسرسةرت إنترج محرصةل  –بسرتةن  

 –أسرسػةرت علػوـ األغذيػإ     –أسرسةرت إنترج حةوانع كدكاجن 

مقدمػإ   –أسرسةرت اجمةكركبةوجوجةر اجارمإ  – ةزيرء كأرصرد 

أسرسػةرت   –أسرسػةرت علػ  اجورا ػإ     - ع اجهندسإ اجزراعةػإ  

نع بشقةه ، كمشركع برإلضر إ إجع : اجتدري  اجمةدا –األراض  

 اجت رج .

اجمقررات اجتع تدرس جمرحلإ اجبكرجوريوس يمقررات إجبرريإ  ( :21مردة )

إجع رقػ    1عرمإ جمتطلبرت اجارماإ  ع جمةع اجبرامج من رق  

 –جغػإ إنالةزيػإ    –بع : حقوؽ اإلنسرف كأخبلقةػرت اجمهنػإ    2

 مهررات االتررؿ .   –مهررات اجحةرة ك قر إ اجامل اجحر 

 ( : 21مردة ) 

 1أ ( يقوـ اجطرج   ع اجفرل اجدراس  اجثرن  من اجمستول اجثػرن  برختةػرر    

مقررات تؤبله جدخوؿ اجبرنرمج اجذل يرغ  اإلجتحرؽ به ، طبقر جمر جرء 
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( من بذق اجبلئحإ ، كيشترط نارحه  ػع اجمػواد اجمؤبلػإ     12برجمردة ) 

احػد أك ا نػةن مػن    جهذا اجبرنرمج ، ك ع حرجإ عدـ نارح اجطرج   ػع ك 

األخةػر مػن شػهر    اجمواد اجمؤبلإ ، يارد االمتحػرف  ةهػر  ػع األسػبوع     

 علع أف تظهر اجنترئج قبل بدء اجارـ اجارما  .  ، أغسطع 

ب ( اجمقررات اجمؤبلإ بع اجمقررات اجوحةػدة اجتػع يمكػن أف تػدرس  ػع      

تدريع بػذق  اجضركرة  رل صةف  ، دكف برق  اجمقررات . كياوز عند 

باػد  مػن اجمسػتول اجػذل يلةػه     رات خبلؿ اجفرل اجدراس  األكؿ اجمقر

موا قإ مالع اجكلةإ ، ك ع حرجإ رسوب اجطرج   ع كاحد أك أيثر من 

اجمقررات اجمؤبلإ ال يح  جه اختةرر ت رػص  رعػع داخػل اجبرنػرمج     

برجنسبإ جلبرامج اجتع توجد بهر ت رررت  رعةإ كيكوف ت ررػه  ػع   

 .نرمج اجمقةد به بذق اجحرجإ ت رص عرـ برجبر

ج ( ياوز جمالػع اجكلةػإ عنػد اإلقتضػرء اجموا قػإ علػع تػدريع باػض         

 2اجمقررات  ع  رل دراس  مؤقت خػبلؿ شػهرم يوجةػو كأغسػطع )     

(   6جلطرجػ  اجػذل ينقرػه تسػاإ )     أسربةع مع مضرعفإ عدد اجسرعرت ( 

كحدات علع األيثر إلستةفرء عدد اجسرعرت اجماتمدة اجبلزمإ جلت ػرج ،  

) ب ( مػن بػذق اجبلئحػإ ، كيػؤدل اجطرجػ         2ر ال ي ل بنص اجمردة بم

 19اإلمتحرف  ع دكر سبتمبر من نفع اجارـ ك قر جمر جرء بػنص اجمػردة   

 من بذق اجبلئ إ .  

ي ترر اجطرج  اجمقررات االختةرريإ من اجت ررػرت اجفرعةػإ    ( : 29مردة ) 

اجم تلفإ داخل اجبرنرمج  ع اجمسػتول اجرابػع ، كياػوز أف    

ي ترر اجمقررات االختةرريإ من ت رص  رع  كاحد  قػط ،  

 .  رجإ مت ررر  ع بذا اجت رص اجفرع كياتبر  ع بذق اجح

لبرنػرمج اجػذل   يدكف بشهردة اجت ػرج اجت رػص اجرئةسػ  ج    ( : 22مردة ) 

اجتح  به اجطرج  ، ك ع حرجإ تريةز اجطرج  علػع ت رػص   
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يضػػرؼ اجت رػػص اجفرعػػ  بارنػػ  االسػػ    Option رعػػ 

 اجرئةس  جلبرنرمج.

يا  علع اجطرج  مترباإ اجمحرضرات كاالشتراؾ  ع اجتمرينػرت   ( :29مردة )

اجاملةإ ك قر جلنظرـ اجػذل يقػرق مالػع اجكلةػإ ، كجمالػع      

لع طل  مارجع األقسرـ اجم ترػإ ، أف يحػرـ   اجكلةإ ، بنرء ع

تحػرف يلػه أك باضػه إذا جػ  يحضػر      اجطرج  من اجتقدـ جبلم

، اجسرعرت اجمحددة جكل مقرر دراس  % علع األقل ، من عدد92

ك ع بذق اجحرجإ ياتبر راسبر  ع اجمقرر اجذل حرـ من اجتقدـ 

جئلمتحرف  ةه ، كإذا قدـ اجطرج  عػذرا يقبلػه مالػع اجكلةػإ     

دـ تمكنه من اجحروؿ علع اجنس  اجمقررة جلحضور ، اعتبر جا

متغةبر عن االمتحرف باذر مقبوؿ كياػوز جمالػع اجكلةػإ أف    

يوقف قةد اجطرج  جمدة عرـ دراس  جرما  أك أيثر ، إذا تقدـ 

 اجطرج  باذر مقبوؿ يمناه من االنتظرـ  ع اجدراسإ .  

ظرمهر مالع اجكلةإ بنػرء  تاقد اختبررات دكريإ جلطرج  يحدد ن ( :29مردة ) 

علع اقتراح مارجع األقسرـ اجم ترإ ، كذج  بواقع إختبررين 

علع األقل جكل مقرر دراس  خبلؿ اجفرػل اجدراسػ  اجواحػد ،    

كياقد االمتحػرف اجشػفول كاجتطبةقػ  كاجاملػ  كاجتحريػرم      

اجنهرئ  جلمقرر  ع نهريإ اجفرل اجدراس  اجذل ينتهع تػدريع  

 .  اجمقرر  ةه

مدة االمتحرف اجتحريرم سرعترف ألل من اجمقػررات اجدراسػةإ    ( :22)مردة 

، كمػدة االمتحػرف جمشػركع اجت ػرج     اجواردة بهػذق اجبلئحػإ   

سرعرت نظريإ جكػل جلسػإ مػن جلسػرت االمتحػرف اجشػفول       2

كاجتطبةقػػ  ، ك ػػ  مشػػركع اجت ػػرج يقسػػ  اجطػػبلب إجػػع   

ماموعرت تتكوف يل ماموعإ من خمسإ طبلب علع األيثػر  

ن عدد اجطبلب اجمسالةن برجمقرر أيهمر أقل ، كتشكل يل أك م
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جانإ من جارف اجممتحنػةن مػن أربػع أعضػرء علػع األيثػر       

 كعضوين علع األقل . 

تكوف اجنهريإ اجاظمع جماموع درجرت يل مقرر مرئإ درجػإ ،   ( :26مردة )

 20كيكوف توزيع اجدرجرت  ع يل مقرر علػع اجنحػو اجتػرج  :    

درجػرت جبلختبػررات اجشػفهةإ     20درجرت جبلختبررات اجدكريإ ، 

درجػإ   90درجإ جبلختبررات اجاملةإ كاجتطبةقةإ ،  10كاألنشطإ ، 

اجطرج  غرئبر عػن امتحػرف   جبلختبرر اجتحريرم اجنهرئ  ، كياتبر 

  ةه .  اجتحريرم اجنهرئ  اجمقرر اجذل ج  يؤدل االمتحرف 

ك ع حرجإ اجمقػررات اجتػع ال تتضػمن دركسػر عملةػإ ، تكػوف       

درجػػإ كتػػوزع  20اجدرجػػإ اجم ررػػإ جئلمتحػػرف اجتحريػػرم 

درجػػإ ( بػػةن االختبػػررات كاألنشػػطإ   10اجػػدرجرت اجبرقةػػإ ) 

درجرت ( برإلضر إ إجػع   20إ ) اجفرلةإ كاجتطبةقةإ كأعمرؿ اجسن

درجرت ( . كيشترط جناػرح اجطرجػ   ػ      20االختبرر اجشفهع ) 

% من اجدرجػإ اجم ررػإ جبلختبػرر     10اجمقرر اجحروؿ عل  

 اجتحريرم اجنهرئ  .

أمر برجنسػبإ جلمقػررات اجمنتهةػإ كاجتػع جػةع جهػر إمتحػرف          

تحريرم تحس  اجنهريإ اجاظمع جماموع درجرت اجمقػرر مرئػإ   

درجػػإ ( جئلمتحػػرف اجاملػػ    90درجػػإ تػػوزع يرجتػػرج  : )  

درجإ (  10درجإ ( جؤلنشطإ اجفرلةإ ، ك )  10كاجتطبةق  ، ك ) 

 جئلختبررات اجدكريإ .  

اجطرج   ع يل مقرر من اجمقررات اجدراسةإ بكحد تقدير يقدر  ( :10مردة )

 اجتقديرات اجترجةإ :  
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 اجحرجإ

 اجنقرط

Quality 

points 

 اجمئويإاجنسبإ 
Grade 

letter 

اجتقديرات اجلفظةإ 

ك قر جمر جرء برجمردة 

من اجبلئحإ  69

اجتنفةذيإ جقرنوف 

تنظة  اجارمارت رق  

 2691جسنإ  96

 أداء متمةز  

Very high 

graduate caliber 

9.000 200 A+  ممترز مرتفع 

 ممترز   A 62أقل من  – 60 1.966 – 1.9

 ممترز من فض  -A 60أقل من  - 22 1.266 – 1.9

 أداء عرؿ  

High graduate 

caliber 

 جةد جدا مرتفع  +B 22أقل من  – 20 1.166 – 1.1

 جةد جدا  B 20أقل من  – 92 1.266 – 1.000

 أداء مرض 

Satisfactory level 

 جةد مرتفع  - B 92أقل من  – 90 1.666 – 1.222

 جةد // +C 90أقل من  – 92 1.966 – 1.9

 أداء غةر متوقع 

Not at the level 

expected for 

graduate work 

  C 92أقل من  – 90 1.266 – 1.9

 مقبوؿ

Average   

 —C 90أقل من  - 22 1.166 – 1.1

 أداء غةر مرض 

Unsatisfactory 

level 

 مقبوؿ +D 22أقل من  - 22 1.266 – 1.09

Below average 

  

1.000 20 D 

 راس 

Fail 

 

0.00 10 – 96 F 
 

 ضاةف

Failure  

 ضاةف جدا -F 10أقل من  – 2

Failure  

 اجحرالت اج رصإ 

 ) غةرب باذر مقبوؿ (  

Conditional  

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

تحس  اجنهريإ اجاظمع جماموع درجرت يػل مقػرر دراسػ     (  : 12مردة )

كيحس  اجتقدير علع أسرس عدد اجسرعرت اجماتمدة جلمقرر ، 

اجارـ جلطبلب اجنرجحةن    نهريإ اجسنإ اجارماةإ ، كيذج  

اجتقدير اجارـ جؤلربع سنوات ) اجمادؿ اجترايمػ  ( جدرجػإ   

 -اجبكرجوريوس يمر يل  :
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أ ( تضرب اجدرجإ اجفالةإ اجتع حرػل علةهػر اجطرجػ   ػع عػدد اجسػرعرت       

 اجماتمدة جكل مقرر كاجموضحإ  ع بذق اجبلئحإ .

عػدد اجسػرعرت اجماتمػدة ( علػع       Xب ( يقس  حرصػل جمػع ) اجػدرجرت    

ماموع عدد اجسرعرت اجماتمػدة جلمقػررات اجدراسػةإ كيكػوف خػررج      

 اجقسمإ بو اجمادؿ اجفرل  جنارح اجطرج  جلسنإ اجارماةإ .  

ج( يحس  اجتقدير اجارـ جلبكرجوريوس ) اجمادؿ اجترايمػ  اجاػرـ ( علػع    

حرل علةهر اجطرج   ع سػنوات اجدراسػإ    أسرس ماموع اجدرجرت اجتع

عػدد   X) اجدرجرت اجتػع حرػل علةهػر اجطرجػ   ػع اجمقػرر        األربع 

اجسرعرت اجماتمدة جلمقػرر ( ، منسػوبإ إجػع حرصػل جمػع اجسػرعرت       

 خبلؿ بذق اجسنوات . اجتع ت  دراستهر اجماتمدة جامةع اجمقررات 

من خػبلؿ تقػدير   كبذج  يحس  اجتقدير اجارـ جدرجإ اجبكرجوريوس       

، علع أسرس ماموع نقرط اجتقػدير   GPAيطل  علةه متوسط اجتقدير اجارـ 

 ع مستويرت اجدراسإ األربع منسوبإ إجع ماموع اجتع حرل علةهر اجطرج  

نقرط اجتقػدير جلمقػررات اجدراسػةإ اجتػع درسػهر اجطرجػ  خػبلؿ جمةػع         

 مستويرت اجدراسإ.

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

GPA = Total quality points earned divided by attempted credit hours 

عدد اجسرعرت اجماتمدة  xاجنقطإ اجنهرئةإ = حرصل ضرب قةمإ اجرمز  –د 

 جلمقرر  

اجمادؿ اجفال  = ماموع اجنقرط اجنهرئةإ اجتع حرل علةهػر اجطرجػ     -بػ 

 ع اجفرل اجواحد / مقسومر علع ماموع اجسرعرت اجماتمدة  ع اجفرػل  

 اجواحد . 
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اجمادؿ اجترايمع = ماموع اجنقرط اجتػع حرػل علةهػر اجطرجػ   ػع       -ك

جمةع اجمقررات  ع جمةع اجفروؿ اجدراسةإ / مقسػومر علػع مامػوع    

 عرت اجماتمدة جهذق اجمقررات .  اجسر

يشػترط أف يكػوف اجطرجػ      Honourكجلحروؿ علػع مرتبػإ اجشػرؼ     

علع األقػل كبػو مػر ياػردؿ اجحػد       B or B+   =GPAحرصبل علع تقدير 

األدنع جتقدير جةد جدا  ع اجتقديرات اجلفظةإ اجسربقإ ك قػر جمػر جػرء    

يشػترط  كمن اجبلئحإ اجتنفةذيإ جقرنوف تنظػة  اجارماػرت ،    22برجمردة 

إمتحػرف   ػع أل  رس  أال يكوف قد جحروؿ اجطرج  علع مرتبإ اجشرؼ 

 . تقدـ جه كأيإ مستول دراس 

  اجتساةل األيرديم  كاجا ء اجدراس  : ( :11مردة ) 

( ياوز جمالع اجكلةإ قبوؿ اجطبلب اجحرصلةن علع درجإ اجبكػرجوريوس  2

بةطريػإ ، اجالػوـ اجطبةػإ ،    جالوـ اجرػةدجةإ ، اجالػوـ اجطبةػإ اج    ع : ا

ركف اجزراعػػع ، اجتربةػػإ ، اجتربةػػإ ) شػػابإ اجبةوجػػوج  ( ، اجتاػػاجالػػوـ

شابإ اإلقترػرد اجمنزجػ  ( ، كذجػ  باػد أخػذ رأم ماػرجع       اجنوعةإ )

األقسرـ اجم ترإ كيشترط أف يلتح  اجطرج  برجمستول اجدراس  اجثرن  

يوا   علةهر مالع شئوف اجتالة  كاجطبلب برجارماػإ ،  كبرجشركط اجتع 

كياوز إعفرؤب  من اجدراسإ كاالمتحرف  ػع اجمقػررات اجمنػرظرة جمػر     

من قػرنوف تنظػة  اجارماػرت ،     290درسوق بكلةرته  ، طبقر جحك  اجمردة 

 من قرنوف تنظة  اجارمارت  .   19كدكف اإلخبلؿ بحك  اجمردة 

ن علع دبلوـ اجمدارس اجثرنويػإ اجزراعةػإ   ( ياوز قبوؿ اجطبلب اجحرصلة1

  جلحروؿ علع درجإ اجبكرجوريوس  ػع نظرـ اجثبلث كاج مع سنوات ( )

جلشركط اجتع يقرربر مالع اجارماإ باد أخػذ  اجالوـ اجزراعةإ ، ك قر 

مكت  تنسة  اجقبػوؿ  رأم مالع اجكلةإ ، كيت  قبوؿ اجطبلب من خبلؿ 

برجارمارت باد إجتةػرز إختبػررات اجماردجػإ كإختبػررات اجقػدرات اجتػع       

تل  اجشركط تاريهر اجكلةإ بمار تهر جلطبلب اجمتقدمةن ، كبنرءا علع 
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تاػرل اجكلةػإ   تقبل األعداد اجتع يحددبر مالػع اجكلةػإ يػل عػرـ ، ك    

رمػإ ي ترربػر   تاردؿ اجثرنويإ اجامقررات  1إختبررات ماردجإ جلطبلب  ع 

( مػن بػذق    22اجػواردة برجمػردة )   بةن اجمقررات األسرسػةإ  من اجطرج  

كاجتع تتوا   مع مقررات اجثرنويإ اجارمػإ ، ك قػر جمػر يقػررق     اجبلئحإ 

 ػع مقػررات اجماردجػإ داخػل      االمتحرفاجطرج  يؤدم مالع اجكلةإ ، ك

ء مقربػل سػداد رسػوـ أدا    علػع األيثػر   بل إ أسربةع  مدم علعاجكلةإ 

اإلمتحرف ك قر جمر يقررق مالع اجارماإ باد أخذ رأل مالع اجكلةػإ ،  

 90كيكوف اإلمتحرف مقس  جمػرحلتةن ، إختبػرر تحريػرم موحػد مػن      

درجإ إلختبػرر قػدرات اجطرجػ  كمةوجػه      10درجإ ، كإختبرر شفول من 

كمهرراته ، كيحدد مالع اجكلةإ مواعةد إناقرد بذق اإلمتحرنرت باد أخذ 

ئوف اجتالة  كاجطبلب ، كتقبػل األعػداد اجمطلوبػإ برجكلةػإ     رأل جانإ ش

طبقر جلتنسة  بنرءا علع نترئج بذق اإلختبررات كماموع درجرت اجطرجػ   

  ع اجدبلوـ اجحرصل علةه .  

( ياوز جمالع اجكلةإ قبوؿ اجطبلب اجحرصلةن علع درجإ اجبكػرجوريوس  1

رجػػإ  ػػع اجالػػوـ اجزراعةػػإ ، كاجػػذين يرغبػػوف  ػػع اجحرػػوؿ علػػع د

 ع اجالػوـ اجزراعةػإ ، بشػرط أال تقػل      ع ت رص أخر اجبكرجوريوس 

عن عرمةن دراسةةن ، كبرسوـ دراسةإ ت رص اجمطلوب مدة اجدراسإ برج

 .   طبقر جمر تقررق جوائ  اجمالع األعل  جلارمارت

( يشرؼ كيةػل اجكلةػإ جشػئوف اجتالػة  كاجطػبلب علػع تنفةػذ قواعػد         9

اجتساةل كإجراءاته ، كإعػداد قػوائ  اجطػبلب جلماموعػرت اجدراسػةإ ،      

كإعػػداد اجاػػداكؿ اجدراسػػةإ ، كتوزيػػع اجطػػبلب علػػع اجمرشػػدين     

األيرديمةةن ، كتاهةز بطرقرت اجمقررات جلطبلب كاجسػال األيػرديم    

 رت األيرديمةإ  ع سابلت خرصإ ماتمدة .  جكل طرج  ، كتسال اجبةرن
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 ( اإلضر إ كاجحذؼ كاإلنسحرب كتاديل اجمسرر : 2

أك يضػةف  ياوز جلطرج  ، باد موا قإ اجمرشد األيرديم  ، أف يحذؼ  –أ 

مػن بػدء   علػع األيثػر    ن مقررا أك أيثر حتع نهريإ األسػبوع اجثػر  

اجفرل اجدراس  ، كذج  بمر ال ي ل برجا ء اجدراس  اجمنروص علةػه  

  ع بذق اجبلئحإ .  

األسػبوع  ياوز أف ينسح  اجطرج  من دراسإ أل مقػرر حتػع نهريػإ     –ب 

من بدء اجفرل اجدراس  ، كذج  بموا قإ اجمرشػد  علع األيثر  اجثرن 

ج  بتابةػر  األيرديم  كيسال بذا اجمقرر  ع اجسال األيرديم  جلطر

" منسح  " ، بشرط أف ال يكػوف اجطرجػ  قػد تاػركز نسػبإ اجغةػرب       

اجمقررة قبل اإلنسحرب . كتارض حرالت االنسحرب االضػطراريإ باػد   

بذا اجمةارد علع جانإ شئوف اجتالة  كاجطبلب جلنظػر  ةهػر كإقراربػر    

س  جلطرجػ   من مالع اجكلةإ ، علع أف ال ي ل االنسحرب برجا ء اجدرا

 بهذق اجبلئحإ.اجوارد 

ياوز جلطرجػ  تاػديل مسػرر ت ررػه بشػرط اسػتكمرؿ متطلبػرت         -جػ 

اجت رص اجمرغوب  ةه ، مع عدـ احتسػرب اجسػرعرت اجماتمػدة اجتػع     

ال تقع  ع مارؿ متطلبرت اجت رػص  اجتع اجترزبر اجطرج  من قبل ، ك

اجاديد ، كذج  باد أخذ رأل اجمرشػد األيػرديم  ، كتوصػةإ جانػإ     

 كاجطبلب ، كموا قإ مالع اجكلةإ .  شئوف اجتالة  

  : اإلنذار األيرديم  كاجنقل كإيقرؼ كإجغرء اجقةد :( 11مردة )

اجمقةد بػه إجػع اجمسػتول اجػذل     أ ( ينقل اجطرج  من اجمستول اجدراس    

، إذا نا   ع جمةع اجمقررات اجدراسةإ ، أك يػرف راسػبر  ةمػر ال    يلةه

اجدراس  اجذل يرف مقةدا  ةه يزيد عن ست سرعرت ماتمدة من اجرف 

إجع رقػ    1 ع جمةع اجبرامج من رق  أك من صفوؼ دراسةإ أدنع . ك

اجطرج     اجمستوم اجثرن  إذا يرف نرجحرن  ةمر ال يقل عػن  ال يقةد  2

( سرعإ ماتمدة ، كيقةد    اجمستوم اجثرجث إذا يرف نرجحرن  ةمر  11) 
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اجمستوم اجرابع إذا يرف  ( سرعإ ماتمدة  ، كيقةد    26ال يقل عن ) 

أمػر برجنسػبإ جبرنػرمج     ( سرعإ ماتمػدة .  62نرجحرن  ةمر ال يقل عن ) 

اجهندسإ اجزراعةإ يقةد اجطرج   ع اجمستول اجثػرن  إذا يػرف نرجحػر    

سرعإ ماتمدة ، كيقةد  ع اجمستول اجثرجث إذا يرف  10 ةمر ال يقل عن 

 ع اجمسػتول اجرابػع   سرعإ ماتمدة ، كيقةد  90نرجحر  ةمر ال يقل عن 

 سرعإ ماتمدة .  69إذا يرف نرجحر  ةمر ال يقل عن 

ب (  يؤدل اجطرج  اجراس  االمتحرف  ةمر رس   ةػه مسػتقبل عػن طػبلب     

اجرف اجدراس  اجذل رس   ع مقرراته ، كيافع مػن نسػ  اجحضػور    

اجمقررة بهذق اجبلئحإ ، كمن اإلختبررات اجدكريإ جلمقررات اجتع رس  

ترصد اجدرجإ برجنسػبإ جلمقػررات اجتػع جهػر      ع بذق اجحرجإ ك،  ةهر 

درجػرت (   2تدريبرت عملةإ علع اجنحو اجترج  : االمتحػرف اجشػفول )   

 درجرت ( . 20درجرت ( ، كاالمتحرف اجامل  )  2كاالمتحرف اجتطبةق  ) 

كبرجنسبإ جلمقررات اجتػع جػةع جهػر تػدريبرت عملةػإ ترصػد درجػإ        

رجرت ، كترصد درجإ اإلمتحػرف اجتطبةقػ    د 20اإلمتحرف اجشفول من 

 ع يبل اجحػرجتةن   كتكوف درجإ االمتحرف اجتحريرم درجرت ،  20من 

   % من اجدرجإ اجمقررة جلمردة اجتع رس   ةهر . 20 ال تقل عن 

ج ( برجنسبإ جلمقررات اجنظريإ اجتع جةع جهر تدريبرت عملةإ ترصد درجإ 

درجرت ،  20حرف اجتطبةق  من درجرت ، كاالمت 20االمتحرف اجشفول من 

% من اجدرجػإ اجمقػررة جلمػردة    20كتكوف درجإ االمتحرف اجتحريرم 

 اجتع رس   ةهر .  

( ينػذر   2.00د( إذا حرل اجطرج  علع تقدير ترايمػع متػدف ) أقػل مػن     

اإلنذار األكؿ ، كيحدد مالػع اجكلةػإ درحػرت اجتػدنع  ػع اجتقػدير       

جلطرج  جنفع اجفرل اجدراس   اجترايم  . كإذا تكرر اجمادؿ اجمتدنع

ينذر اإلنذار اجثرن  ، كياتبر اجطرج  مراقبر أيرديمةر ، كال يسػم  جػه   

 سرعإ ماتمدة .  21برجتساةل إال  ع حدكد اجحد األدنع كبو 
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يقوـ يل برنرمج بتدريع أحد اجمقػررات علػع األقػل مػن      ( : 19مردة ) 

نالةزيػإ ،  اجمقررات اإلجبرريإ  ع اجمستول اجثرجث برجلغإ اإل

، ك قر جمػر يقػررق مالػع    جر ع مستول اجلغإ جدل اجطبلب 

نص اجكلةػإ طبقػر جمػر جػرء بػ     مالع اجارماإ باد أخذ رأل 

 .  من قرنوف تنظة  اجارمارت  292اجمردة 

 ( : تنظ  األرقرـ اجكوديإ جؤلقسرـ اجالمةإ علع اجنحو اجترج  : 12مردة )

اجالمةإ مرتبإ طبقر جترريخ نشكة يل األرقرـ كاجرموز اجكوديإ جؤلقسرـ  –أ 

  قس  داخل اجكلةإ  :

السقي 

اللٕدٙ 

 لمكطي

 زوص الكطي الكطي
السقي اللٕدٙ 

 لمكطي
 الكطي

زوص 

 الكطي

 Mic اجمةكركبةوجوجةر اجزراعةإ   Eng 0911 اجهندسإ اجزراعةإ   0901

 Anm إنترج اجحةواف  Bot 0912 اجنبرت اجزراع  0902

 Pol إنترج اجدكاجن  Agr 0913 اجمحرصةل  0903

 Ext اإلرشرد اجزراع  كاجماتمع اجريف    Ecn 0914 اإلقتررد اجزراع  0904

 Pom اجفريهإ   Gen 0915 اجورا إ   0905

 Veg اج ضر كاجزينإ   Sol 0916 األراض  0906

 Ent اجحشرات اإلقتررديإ  Chm 0917 اجكةمةرء اجزراعةإ   0907

 Zol اجحةواف اجزراع    Dar 0918 األجبرف 0908

 Pes اجمبةدات   Fod 0919 اجرنرعرت اجغذائةإ   0909

 --- ------------------ -- Pat أمراض اجنبرت 0910

األرقرـ اجكوديإ اجسربقإ اج رصإ برألقسرـ اجالمةإ ، يمثل  ةهر اجػرق  األكؿ  

موقع اجكلةإ  ع مالع اجارماإ ، علع أسػرس تػرريخ نشػكة اجكلةػإ داخػل      

اجارماإ ، كاجرق  اجثرن  يمثل موقع اجقس  بػةن أقسػرـ اجكلةػإ مػن حةػث      

 ترريخ نشكة اجقس  داخل اجكلةإ .  
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تبةن اجاداكؿ اجمر قإ بهذق اجبلئحػإ اجمقػررات اجدراسػةإ جمرحلػإ      -ب

( ، كعدد اجسػرعرت اجماتمػدة جلمحرضػرات     900 – 200اجبكرجوريوس ) 

كاجتدريبرت اجاملةإ جكل مقرر ، كترق  األرقرـ اجكوديإ جلمقررات علع 

 اجنحو اجترج  :  

 

 يـــــٛ الرتقٗــف٠ ٕٝـــاملطت

 199 – 100 األكؿ

 299 – 200 اجثرن 

 399 – 300 اجثرجث

 499 – 400 اجرابع

 يكخذ يل مقرر رقمر مكونر من  بل إ أرقرـ يمر يل  :  

اجرق  األيسر ) أك اجرقمػرف األيسػراف إف كجػدا ( مػن اجػرق  اجكػودم        -2

 جلمستويرت األرباإ . 9إجع  2جلمقرر ، يدؿ علع اجمستول اجدراس  من 

اجرقمرف األيمن كاألكسط ، يدالف علع اجػرق  اجمسلسػل جلمقػرر داخػل      -1

 كحتع أخر رق  مسلسل جمقررات يل قس  .    2اجقس  إبتداءا من رق  

بذج  يتكوف اجرق  اجكودم من : األحرؼ اجثبل إ اجتع ترمز جلقس  + 

اجرقمرف األيمن كاألكسط يدالف علػع اجػرق  اجمسلسػل جلمقػرر داخػل      

رق  األيسر ) أك اجرقمرف األيسراف إف كجدا ( جلدالجإ علػع  اجقس  + اج

 اجمستول اجدراس  .  

 

 اجرق  األيسر اجرق  األكسط اجرق  األيمن  

جلدالجػػإ علػػع  

اجمسػػػػػػػتول 

 اجدراس  

 رمز اجقس 

جلدالجإ علػع اجػرق  اجمسلسػل    

 جلمقرر داخل اجقس 
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 األرقرـ كاجرموز اجكوديإ جلبرامج اجم تلفإ : –جػ 

الربٌاور زقي 
 بالالٟشٛ

 السوص المفع٘ لمربٌاور رـــالربٌاو

 بندسإ اجهندسإ اجزراعةإ كاجنظ  اجحةويإ  2

 نبرت  اإلنترج اجنبرت  1

 حةوانع اإلنترج اجحةوان  كاجداجنع كاجسمك   1

 كقريإ كقريإ اجنبرت  9

 أغذيإ علوـ كتكنوجوجةر األغذيإ  2

 تقنةإ  اجتقنةإ اجحةويإ اجزراعةإ  9

 إقتررديإ اجالوـ اإلقتررديإ كاإلجتمرعةإ اجزراعةإ   9

 أراض   األراض  كاجمةرق  2

  

 رموز اجمقررات اجمشتريإ بةن األقسرـ اجالمةإ :    –د  

 السوص اجملىع لألقطاً املعٍٗٛ األقطاً املػازكٛ فٜ تدزٖظ املكسز وكسزات وػرتكٛ فٜ دلاه

اإلنتػػػرج اجحةػػػوانع  

 كاجداجنع كاجسمكع  

إنتػػرج  –إنتػػرج اجحةػػواف 

 اجدكاجن 
APF 

 –اجرػػػنرعرت اجغذائةػػػإ  علوـ األغذيإ كاألجبرف  

 األجبرف  
FDT 

اج ضػػػر  –اجفريهػػػإ  اجبسرتةن 

 كاجزينإ  
Hor 

 –اجمبةػدات   –اجحشرات  كقريإ اجنبرت 

 أمراض اجنبرت 
PRT 
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  كاجتارمل مع اجطبلب اجراسبةن :اجت رج دكر :  (19مردة )

دكر اجت رج بو اجدكر اجذل يستكمل  ةه اجطرج  عػدد اجسػرعرت   

اجماتمدة اجبلزمإ جلت رج كيت  ذج  مػن خػبلؿ دكريػن علػع     

   مدل اجارـ بمر :  

يت  ت ػرج طػبلب اجمسػتول اجرابػع باػد ظهػور نتةاػإ         دكر يونةو : -2

امتحرنرت اجفرل اجدراس  اجثرن  ) دكر يونةو ( كإعتمردبػر مػن   

شػرط  إسػتةفرء جمةػع متطلبػرت اجت ػرج      مالع اجارماػإ ، ب 

اجواردة بهذق اجبلئحإ مع نارح اجطرج   ع جمةع مواد اجفرػلةن  

اجدراسةةن جلمستول اجرابع كعدـ ت لفه  ػع أل مقػرر دراسػ     

 من اجسنوات اجدراسةإ اجسربقإ .  

طبلب اجمستول اجدراس  اجنهرئ  ، اجراسبوف  ةمر ال يزيد  :سبتمبر دكر  -1

سػت سػرعرت ماتمػدة     9اسةةن علع األيثر )  عن  مقررين در

علع األيثر  ( ،  إنه  يتقػدموف جبلمتحػرف  ةمػر رسػبوا  ةػه      

، كيت  ت رجه  باد نارحه  خبلؿ شهر سبتمبر من نفع اجارـ 

،  ػإذا تكػرر رسػوبه       ع بذق اجمقػررات  ػع شػهر أيتػوبر    

امتحنوا  ةمر رسبوا  ةه طبقر جموقع اجمقرر من خطإ اجدراسػإ  

 ذا جحةن اجنارح  ع مقررات اجت لف .  ، كبك

يت  امتحرنػه  ةمػر رسػ   ةػه مػع      سبتمبر ، إذا رس  اجطرج   ع دكر  -1

 ع مقررات اجرف اجدراس  اجذل رسػ   ػع   اجمنتظمةن اجطبلب 

مقرراته ك ع نفع اجفرػل اجدراسػ  اجػذل تػدرس  ةػه بػذق       

شهر يونةو مػن اجاػرـ اجػذل ناػ      اجمقررات كيت  اجت رج  ع 

 . ةه

يشكل مالع اجكلةإ من بةن أعضرء بةئإ اجتػدريع برألقسػرـ    ( :19دة )مر

األيرديمةإ اجمشرريإ  ع اجبرنرمج اجواحد " دكائػر علمةػإ "   

داخلةإ ت ص بذا اجبرنرمج ، كذج   ع حرجػإ اجبػرامج اجتػع    
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يشررؾ  ةهر أيثػر مػن قسػ  علمػ  ، بواقػع عضػوين علػع        

ات كير ػإ  األيثر من يل قس  ، يارض علةهر شئوف اجمقرر

اجشئوف اجتالةمةإ اجمتالقإ بهذا اجبرنرمج ، إلبداء اجرأل  ةهػر ،  

جانإ شػئوف  مارجع األقسرـ اجم ترإ ،    عل  كعرضهر علع 

مالع اجكلةإ ، كياػةن  ، تمهةدا جلارض عل  اجتالة  كاجطبلب 

من بةن أعضرء يل دائرة علمةإ رئةسر جلبرنرمج يكوف مسئوال 

لمةػػإ كاجفنةػػإ كاإلداريػػإ اجا عػػن : ير ػػإ شػػئوف اجبرنػػرمج

، كعن تنفةذ ير إ ماريةر اجاودة كاإلعتمرد اجمتالقػإ  كاجمرجةإ

برجبرنرمج ، كك ػرئ  اجبرنػرمج ، كتو ةػ  أنشػطته ، كإعتمػرد      

اجبرنرمج من اجاهػإ أك اجاهػرت اجم ترػإ ، كتنسػة  ير ػإ      

األمور اجمتالقإ برجبرنرمج مع األقسرـ اجمانةػإ كمػع اجاهػرت    

من خريا  اجبرنرمج ، كعن ربط اجبرنػرمج بسػوؽ   اجمستفةدة 

 اجامل .

 ( : 12مردة )   

يحدد مالع اجكلةإ ، بنرء علع توصةإ جانإ شئوف اجتالػة  كاجطػبلب ،    –2

نظرـ اجتساةل جلمقررات قبل بدء اجدراسػإ بكسػبوع علػع األقػل ، مػع      

بػدء اجفرػل    منبحد أقر   حتع نهريإ األسبوع اجثرن إمكرنةإ اجتاديل 

 .  ، كباد ذج  ال يح  جلطرج  تاديل رغبرته  راس اجد

يا  علع اجطرج  أف يحدد اجبرنرمج اجدراس  اجذل يرغ  اإلجتحرؽ بػه ،   -1

قبل بدايإ اجفرػل اجدراسػ  اجثػرن     كذج  بماركنإ اجمرشد األيرديم  

من اجمستول اجثرن  بشهر علع األقل ، كعلةه برجترج  أف يقػوـ بإختةػرر   

( مػن بػذق    12برنرمج طبقر جمر جػرء بػنص اجمػردة )    اجمواد اجمؤبلإ جل

اجبلئحػػإ ، كأف يراعػػ  ير ػػإ اجشػػركط اجمؤبلػػإ جلتسػػاةل  ػػع بػػذا 

اجبرنرمج ، كال ياوز جلطرجػ  أف يغةػر اجبرنػرمج اجػذل اجتحػ  بػه إال       

جانػإ شػئوف اجتالػة  كاجطػبلب     توصػةإ  علع  جلضركرة اجقرول ، بنرء

 كموا قإ مالع اجكلةإ .  
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جمقررات اجتع اجبرامج كااألقسرـ بمترباإ كاعتمرد توصةف  تقوـ مارجع -1

يقوـ اجقس  بتدريسهر ، ك قر جلماريةر األيرديمةإ اجمرجاةإ ، كتاػرض  

ذجػ   كبذق اجمحتويرت علع اجلارف اجمانةإ اجتع يشكلهر مالع اجكلةػإ  

برجكلةػإ ، كياتمػد مالػع    كحدة ضػمرف اجاػودة كاالعتمػرد    بمشرريإ 

اجمقررات اجتػع أقرتهػر اجلاػرف اجمشػكلإ مػن      ج كاجبراماجكلةإ توصةف 

مالع اجكلةػإ ، كتاتبػر محتويػرت اجمقػررات ملزمػإ ألعضػرء بةئػإ        

 اجتدريع اجقرئمةن علع تدريسهر . 

جؤلحكرـ اجػواردة بقػرنوف تنظػة  اجارماػرت كاجمتالقػإ       بلبي ضع اجط -9

برإلنذار كاجفرل من اجارماإ ك رص اإلعردة أك إعردة اجقةػد ، كاألعػذار   

اجمقبوجإ ككقف اجقةد كير ػإ اجقواعػد كاجقػوانةن كاجلػوائ  اج رصػإ      

 برجارماإ كاجكلةإ . 

رنوف يحدد مالع اجكلةإ ، طبقر جؤلحكرـ اجمنظمإ جذج  كاجواردة    قػ  -2

تنظة  اجارمارت ، األنشطإ اجطبلبةإ من جماةرت علمةػإ كاتحػرد طػبلب    

 .كخبل ه كنشرط األسر 

ال ياوز  ع نظرـ اجسرعرت اجماتمػدة اجػوارد بهػذق اجبلئحػإ ، ت ػريج       –9

طبلب قبل اجمدة اجمحددة برجقرنوف جلحروؿ علع درجػإ اجبكػرجوريوس   

نوف تنظػة  اجارماػرت   تنفةذيإ جقػر من اجبلئحإ اج 292طبقر جنص اجمردة 

 مدة اجدراسإ جنةل درجإ بكرجوريوس اجالوـ اجزراعةإ أربع سنوات ( .  )

تقوـ جانإ شئوف اجتالة  كاجطبلب بمترباإ اجطلبإ دكريػر ، مػن خػبلؿ     –9

اجمرشدين األيرديمةةن كماػرجع األقسػرـ اجمانةػإ ، كياطػع اجطرجػ       

ر مػرض كياتمػد   تحذيرا بحرجته اجدراسةإ إذا يرف مستواق اجدراس  غة

مالع اجكلةإ مستويرت اجمترباػإ بػذق ، كيحػدد درجػرت اجتػدن  اجتػع       

تستح  اجمترباإ جنشرط اجطرجػ  ، يمػر يحػدد قرئمػإ شػرؼ جلطػبلب       

 اجمتفوقةن .
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 ع حرجإ اجمقررات اجتع جهر متطل  سرب  ، يشترط  ع تساةل اجطرجػ    –2

يكوف قد ناػ   جمقرر اختةررم من اجمقررات اجواردة بهذق اجبلئحإ ، أف 

  ع اجمتطل  اجسرب  جهذا اجمقرر .

طػبلب   1يكوف اجحد األدنع جادد اجطبلب اجمسالةن  ع اجمقرر اجواحػد   –6

علع األقل ، ك ع حرجإ اجضركرة يارض األمر علع مالع اجكلةإ الت رذ 

 مر يراق منرسبر .  

 ع حرجإ اجت رص اجارـ برجبرنرمج يقوـ اجطرج  بدراسإ عدد متوازف  -20

در اإلمكرف من اجسػرعرت اجماتمػدة جلمقػررات اإلختةرريػإ جؤلقسػرـ      ق

اجمشتريإ برجبرنرمج ، ك ع حرجإ رغبإ اجطرج   ػع ت رػص  رعػع    

داخل اجبرنرمج ، يا  أف يقوـ بدراسإ عػدد مػن اجسػرعرت اجماتمػدة     

سرعإ ماتمدة علػع األيثػر    22 -سرعإ يحد أدنع  21يتراكح مر بةن  

 ع ماػرؿ اجت رػص اجمطلػوب برجمسػتول     من اجمقررات اإلختةرريإ 

 اجرابع .

ياوز عند اإلقتضرء إضر إ مقػررات دراسػةإ إختةرريػإ جديػدة جهػذق       -22

اجبلئحإ أك تاديل محتول اجمقرر اجدراسػ  بشػرط أف يكػوف اجمقػرر     

األصل  قد ت  تدريسػه مػرتةن علػع األقػل كذجػ  بموا قػإ مالػع        

   اجارماإ باد أخذ رأل مالع اجكلةإ .   

نظرـ االستمرع : ياوز جمالع اجكلةإ ، باد أخذ رأم مارجع األقسػرـ   –21

اجالمةإ اجم ترإ ، أف يقبل طبلب مػن يلةػرت اجارماػإ أك اجارماػرت     

األخرل يمستماةن جػباض اجمقػررات برجكلةػإ ، ك قػر جلقواعػد اجتػع       

يحددبر مالع اجكلةإ كيوا   علةهر مالػع اجارماػإ ، كتمػن  اجكلةػإ     

 اجمقررات كال يتبع ذج  من  أل درجإ جرماةإ .  بذق حضور شهردة 

جؤلقسرـ اجالمةإ أف تنظ  دكرات تدريبةإ نوعةإ    اجماػرالت   ( :16مردة )

اجت  تدخل    اختررصهر ك قرن جلنظ  اجتػ  يقربػر مالػع    

 اجارماإ بنرء عل  اقتراح مالع اجكلةإ .
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  ( :10مردة )

داخل أك خػررج جمهوريػإ   ياوز أف تنظ  اجكلةإ رحبلت علمةإ جلطبلب  -2
مرر اجاربةإ كتاد جزءا مكمبل جدراسته  اجاملةػإ ، كياػرض برنػرمج    
اجرحبلت اجالمةإ علع جانإ شئوف اجتالة  كاجطبلب  ػ  مالػع اجكلةػإ    

علػع مقترحػرت األقسػرـ اجالمةػإ اجتػع       مع بدايإ يل عرـ دراس  بنرء
 دراسةإ .   ع خططهر اجاجالمةإ تدخل اجرحبلت 

لع اجكلةإ أف ينظ  دكرات تدريبةإ جغةر طػبلب اجكلةػإ  ػع    جماياوز   -1
اجموضوعرت اجتع تدخل  ع اختررص اجكلةإ ، كذج  ك قر جلػنظ  اجتػع   

 يضاهر مالع اجارماإ ، بنرء علع اقتراح مالع اجكلةإ .  

 

توزع اجمقررات اجدراسةإ كعدد اجسرعرت اجماتمدة اجتػع سػةقوـ    ( :11مردة )
اجطرج  بدراستهر جنةل درجإ بكرجوريوس اجالػوـ اجزراعةػإ  ػع    

( مػن بػذق    2إحدل برامج اجت رػص اجػواردة  ػع اجمػردة )      
 اجبلئحإ علع اجنحو اجترج  :

 برنرمج اجهندسإ اجزراعةإ كاجنظ  اجحةويإ  -2

مراحل اجامل اجوطنع كمن خبلؿ مشركع مع بدايإ مرحلإ جديدة من 
مرر اجقومع جتطوير اجتالة   ع جمةع مراحله تآتع  ع اجمقدمإ 
منظومإ اجتالة  اجارجع جكع تكوف أيثر توا قػرن مع عرر  ورة 
اجمالومرت كتد   اجمار إ كاجمنازات اجالمةإ كاجتكنوجوجةإ اجمتبلحقإ . 

اجتالة  اجارجع كاجدكجإ  كقد يرف كمرزاؿ جلسةد األسترذ اجديتور كزير
جلبحث اجالمع دكران رائدان  ع مارؿ تطوير كتحديث اجتالة  اجارجع حةث 
ت  إعتمػرد اج طط كاجبرامج اجمستقبلةإ جتحديث اجمنربج كاجمقرارات 
اجدراسةإ جطبلب مرحلإ اجبكرجوريوس كيذج  تطوير اجبحث اجالمع 

ث اجمنربج كتقنةرت حل مشكبلت اجماتمع من خبلؿ تطوير كتحدي
كاجمقرارت اجدراسةإ كأسلوب اجبحث اجالمع جطبلب مرحلإ اجدراسرت 

 اجالةر .

يرتبط اإلنترج اجزراعع )اجنبرتع كاجحةوانع(  ع مرر يمرن كنوعػرن 
إرتبرطرن ك ةقػرن برألرض كاجمةرق كاجبةئإ اجتع تككل اجحةواف كيربع  ع 

جنظ  اجحةويإ بكونهر ظلهر اجنبرت . كمن كاقع مفهوـ اجهندسإ اجزراعةإ كا
خردمرن جقطرع اإلنترج اجزراعع كيقع علةهر كاج  إمداد اجزراعإ برأل كرر 
كاجتطبةقرت اجهندسةإ اجتع تقدـ حبلن جلاديد من مشريل اإلنترج اجزراعع 
أك تزيد من يفرءة اإلنترج كتو ةر حةرة أ ضل جلقرئمةن علةهػر .  قد 
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راعإ جرماإ اجمنرورة علع حرص قسػ  اجهندسػإ اجزراعةػإ بكلةإ اجز
أف تكوف خطته اجدراسةإ جطبلب مرحلإ اجبكرجوريوس موايبإ تمرمرن 
إلستراتةاةػإ اجزراعإ اجمرريإ كإستراتةاةإ تنمةإ كتطوير اجريف 
اجمررل كمنرط  اإلستزراع كاجتامةراجاديدة برإلضر إ إجع إعداد خريج 

ر  رص اجامل يتواي  كيتبلئ  مع متطلبرت سوؽ اجامل  ع مرر جتو ة
كاجرزؽ اجحبلؿ جؤلالؼ من اج رياةن يل عرـ . يمر حرص اجقسػ  
علع أف تحتول خطته اجدراسةإ اجاديدة علع باض اجمنربج كاجمقرارات 
اجاديدة كاجتع ت دـ مارالت عديدة مثػل بندسإ نظ  اجزراعإ اجمحمةإ 
 كنظ  اجطرقػإ اجاديدة كاجمتاددة كبندسإ اجنظ  اجحةويإ كبندسإ نظ 
اإلستزراع اجسمكع كاجنظ  اجحديثإ  ع نقل كتدكاؿ اجمحرصةل اجزراعةإ 
اجم تلفإ كمارمبلت مر باد اجحررد كاجنظ  اجحديثإ جلرل كاجررؼ 
جلمحر ظإ علع اجمةرق كجودة األراضع اجزراعةإ كاجحرس  ا جع يمدخل 

كيراعع برنرمج اجهندسإ اجزراعةإ بكلةإ  برـ جمتطلبرت بذا اجارر .
عدد اجسرعرت أف يكوف جرماإ اجمنرورة  ع خطته اجدراسةإ  اجزراعإ

اجماتمدة جلدراسػإ جنةل درجإ اجبكرجوريوس  ع اجالوـ اجزراعةػإ 
سرعإ مقسمإ علع  مرنع  212ت رص اجهندسإ اجزراعةإ كاجنظ  اجحةويإ 

كيكوف قةد اجطبلب  - روؿ دراسةإ مدة يل  رل خمسإ عشر أسبوعرن 
وريوس من قس  اجهندسإ اجزراعةإ طبقرن جمر جلحروؿ علع درجإ اجبكرج

تتضمنه اجبلئحإ اجتنفةذيإ جقرنوف تنظة  اجارمارت كاجتع تتمثل  ع 
) اجشابإ اجهندسةإ (  شابإ اجريرضةرت ت رةص طربع خرص جقبوؿ طبلب
ـ ) قرار اجمالع األعلع 1009 - 1001برجقس  اعتبررا من اجارـ اجارماع 

 ـ (. 20/21/1001بترريخ  22999جلارمارت رقػ  

% من اجمقرارات 12عند كضع اج طإ اجاديدة ت  مراعرة أف يكوف  
اجدراسةإ من خررج قس  اجهندسإ اجزراعةإ شملت األقسرـ اجترجةإ : اجنبرت 

 -اإلرشرد اجزراع  كاإلجتمرع اجريفع   –اإلقتررد  -اجكةمةرء  –اجزراعع 
 -اج ضر كاجزينإ  – اجمحرصةل -اإلنترج اجحةوانع كاجدكاجن  -األراضع 
  –اجمبةدات  -اجورا إ   –األجبرف  –اجرنرعرت اجغذائةػإ  -اجفريهإ 

 اجمةكركبةوجوج  .

كاجاداكؿ اجترجةإ توض  اجمقرارات اجدراسةإ اإلجبرريإ كاالختةرريإ  
اجاديدة موزعإ علع مستويرت اجدراسإ ك روجهر اجدراسةإ كعدد اجسرعرت 

سرعإ  19ماتمدة جكل مقرر بواقع إجمرج  اجنظريإ كاجاملةإ كاجسرعرت اج
 ماتمدة جكل مستول دراسع .
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 بسٌاور اهلٍدضٛ الصزاعٗٛ ٔالٍعي احلٕٖٗٛ 

 املطتٕٝ األٔه

 ( : اجمقررات اإلجبرريإ2جدكؿ )

  

 أكالن: اجفرل اجدراس  األكؿ

اجرق  

 اجكودل
 عمل  نظرم اجمقػػػػرر

سرعرت 

 ماتمدة

متطلبرت 

 سربقإ

Eng 102  1 1 1 ( "جبر كبندسإ تحلةلةإ"2)ريرضإ ---- 

Eng 103 
مقدمإ    اجهندسإ اجزراعةإ 

 كاجنظ  اجحةويإ
1 1 1 ---- 

Eng 104 " 1 1 1  ةزيرء " خواص مواد كحرارة كيهربةإ ---- 

Eng 105 (  2رس  بندس) 1 9 2 ---- 

Bot 101  1 1 1 نبرت زراع ---- 

Chm 101 1 1 1 يةمةرء عضويإ كغةر عضويإ ---- 

Unv 101 1 حقوؽ اإلنسرف كأخبلقةرت اجمهنإ - - ---- 

 ---- 22 29 21 مامػػػػوع

  رنةرن: اجفرل اجدراس  اجثرن 

اجرق  

 اجكودل
 عمل  نظرم اجمقػػػػرر

سرعرت 

 ماتمدة

متطلبرت 

 سربقإ

Eng 106  ( تفرضل كتكرمل"1ريرضإ" ) 1 1 1 ---- 

Eng 107 1 1 1 كرش كتكنوجوجةر اإلنترج ---- 

Eng 108 1 1 1 مةكػػرنةكػػػر ---- 

Eng 109 (  1رس  بندس) 1 9 2 ---- 

Eng  110  1 1 1 مسرحإ األراض ---- 

Hor 101  1 1 1 أسرسةرت إنترج بسرتةن ---- 

Unv 103 1 جغإ إنالةزيإ جلمت ررةن - - ---- 

 ---- 22 29 21 مامػػػػوع



 

 - 65 - 

 املطتٕٝ الجاٌ٘

 اإلجبرريإ(: اجمقررات 1جدكؿ )

 أكالن: اجفرل اجدراس  األكؿ

اجرق  
 اجكودل

 عمل  نظرم اجمقػػػػرر
سرعرت 
 ماتمدة

متطلبرت 
 سربقإ

Eng 

211 
 ---- 1 1 1 كا الت اجهةدركجةكةإ اجهةدركجةكر

Eng 

212 
 ---- 1 1 1 ( "اجماردالت اجتفرضلةإ"1ريرضإ )

Eng 

213 
 ---- 1 1 1 اجدينرمةكر اجحػراريػإ

APF 

201 
 ---- 1 1 1 أسرسةرت إنترج حةوان  كدكاجن  

Ecn 

203 
 ---- 1 1 1 مبردئ اإلقتررد اجزراع 

Unv 

206 

مهػػررات اجكتربػػػإ اجالمةػػػإ كإدارة  

 اجوقت
1 - - ---- 

 ---- 22 20 21 مامػػػػوع

 
  رنةرن: اجفرل اجدراس  اجثرن 

 

اجرق  

 اجكودل
 عمل  نظرم اجمقػػػػرر

سرعرت 

 ماتمدة

متطلبرت 

 سربقإ

Eng 215 1 1 1 تحلةل اإلجهردات ---- 

Eng 216  1 1 1 آالت االحتراؽ اجداخل ---- 

Eng 217 1 1 1 نظريإ آالت ---- 

FDT 201 1 1 1 أسرسةرت علوـ األغذيإ ---- 

Sol 202   1 1 1 أسرسةرت األراض ---- 

Unv 207 1 مهررات االتررؿ كاجارض اجفارؿ - - ---- 

  22 20 21 مامػػػػوع
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 حــٕٝ الجالـاملطت

 اجفرل اجدراس  األكؿ

 

يقوـ جمةع طبلب برنرمج اجهندسإ اجزراعةإ كاجنظ  اجحةويإ بدراسإ 

سرعإ ماتمدة (    اجفرل اجدراس  األكؿ يمر  22ست مقررات إجبرريإ )

 ( . 1بو موض  بادكؿ ) 

 

 (: اجمقررات اإلجبرريإ جلمستول اجثرجث1جدكؿ )
 

اجرق  

 اجكودل 

اجمتطل  

 اجسرب  
 عمل  نظرم اجمقػػػػرر

سرعرت 

 ماتمدة

Eng 318 ---- ( 2آالت زراعةإ) 1 1 1 

Eng 319 ---- 
أسرسةرت بندسإ ترنةع اجمنتارت 

 اجزراعةإ
1 1 1 

Eng 320 ---- 1 1 1 مةكرنةكر اجتربإ 

Eng 321 ---- 1 1 1 انتقرؿ اجحرارة 

Eng 322 ---- 1 1 1 ترمة  آالت 

Agr 2301 ---- 1 1 1 أسرسةرت إنترج اجمحرصةل 

 22 21 21 مامػػػػوع
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 الفصن الدزاض٘ الجاٌ٘

يقوـ جمةع طبلب برنرمج اجهندسإ اجزراعةإ كاجنظ  اجحةويإ بدراسإ 

( 9  بادكؿ )سرعإ ماتمدة( يمر بو موض 21أربع مقررات إجبرريإ )

( 9-9-2مدة( يمر بو موض  برجاداكؿ )سرعإ مات9كمقررين اختةرريةن )

بنرءعلع اختةرر طرج  اجبرنرمج ألحد اجت رررت اجفرعةإ )آالت كقول 

 .بندسإ اجرم كاجررؼ اجحقل  ( –يإ بندسإ اجنظ  اجحةو –زراعةإ 

 ( : اجمقررات اإلجبرريإ9جدكؿ )

اجرق  

 اجكودل 

اجمتطل  

 اجسرب  
 عمل  نظرم اجمقػػػػرر

سرعرت 

 ماتمدة

Eng 323 ----  1 1 1 اجزراعةإاجارارات كاجقول 

Eng 324 ---- 1 1 1 ت طةط اجمنشآت اجزراعةإ 

Eng 325 ----  1 1 1 بندسإ اجرم كاجررؼ اجزراع 

Agr 2303 ---- 1 1 1 ترمة  كتحلةل تاررب 

 1 1 1 (2مقرر اختةررم )  

 1 1 1 (1مقرر اختةررم )  

 22 21 21 مامػػػػوع

 

  رع  آالت كقول زراعةإ ( .( : اجمقررات االختةرريإ ) ت رص 2جدكؿ )

اجرق  

 اجكودل 
 عمل  نظرم اجمقػػػػرر اجمتطل  اجسرب  

سرعرت 

 ماتمدة

Eng 327 ---- 
آالت مزارع اإلنترج اجحةوان  

 كاجداجن 
1 1 1 

Eng 328 ---- 1 1 1 زيوت ككقود 

Eng 329 ---- 1 1 1 بندسإ آالت كمادات اجبسرتةن 

Gen 312 ----  " 1 1 1 كرا إ خرص " بػ 

Ecn 306 ----  1 1 1 إدارة األعمرؿ اجمزرعةإ 
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 ()ت رص  رع  بندسإ اجنظ  اجحةويإ: اجمقررات االختةرريإ (9جدكؿ )
   

اجرق  

 اجكودل 

اجمتطل  

 اجسرب 
 عمل  نظرم اجمقػػػػرر

سرعرت 

 ماتمدة

Eng 330 ---- 
اج واص اجهندسةإ جلمواد اجزراعةإ 

 كنظ  تداكجهر 
1 1 1 

Eng 331 ---- 1 1 1 بندسإ اجتبريد كاجتس ةن 

Eng 332 ---- 1 1 1 يهربرء اجريف 

Eng 333 ---- 1 1 1 أسرسةرت اجهندسإ اجبةئةإ كاجبةوجوجةإ 

Mic 309 ---- 1 1 1 مةكركبةوجوج  اجتحوالت اجحةويإ 

 

ت رص  رع  بندسإ اجرم  (: اجمقررات االختةرريإ ) 9جدكؿ ) 

 .  كاجررؼ اجحقل  (
 

اجرق  

 اجكودل

اجمتطل  

 اجسرب 
 عمل  نظرم اجمقػػػػرر

سرعرت 

 ماتمدة

Eng 334 ---- 
نظ  مالومرت كمتطلبرت ترمة  

 أنظمإ اجرم
1 1 1 

Eng 335 ---- 1 1 1 بةدركجةكر شبكرت اجرم اجحديث 

Sol 316 ----  1 1 1 طبةاإ أراض 

Pes 305 ---- 1 1 1 مبةدات خرص 

Ecn 306 ----  1 1 1 اجمزرعةإإدارة األعمرؿ 
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 عــٕٝ السابــاملطت

 اجفرل اجدراس  األكؿ

يقوـ جمةع طبلب برنرمج اجهندسإ اجزراعةإ كاجنظ  اجحةويإ بدراسإ 
(  2سرعرت ماتمدة( يمر بو موض  بادكؿ )  6 بلث مقررات إجبرريإ )
سرعرت ماتمدة ( بنرءعلع اجت رص اجفرع   9كمقررين اختةرريةن ) 
( برإلضر إ إجع مشركع  21،  22،  20برجاداكؿ ) جلطرج  يمر بو موض  

 سرعرت ماتمدة ( . 1ت رج    مارؿ اجت رص اجفرع  ) 

 ( : اجمقررات اإلجبرريإ 2جدكؿ ) 

اجرق  
 اجكودل

اجمتطل  
 اجسرب 

 عمل  نظرم اجمقػػػػرر
سرعرت 
 ماتمدة

Eng 437 ----  1 9 2 مشركع ت رج    مارؿ اجت رص اجفرع 

Eng 438 ---- 1 1 1 بندسإ مر باد اجحررد 

Eng 439 ----  1 1 1 أجهزة اجقةرس كاجتحك 

Ext 413 ----  1 1 1 إرشرد زراع  خرص 

 1 1 1 (2مقرر اختةررم )  

 1 1 1 (1مقرر اختةررم )  

 22 29 22 مامػػػػوع

 اجفرل اجدراس  اجثرن 

برنرمج اجهندسإ اجزراعةإ كاجنظ  اجحةويإ بدراسإ  يقوـ جمةع طبلب
(  6سرعرت ماتمدة( يمر بو موض  بادكؿ )  9مقررين إجبرريةن )

سرعرت ماتمدة( بنرءعلع اجت رص اجفرع   6ك بلث مقررات اختةرريإ )
( برإلضر إ إجع مشركع  21،  22،  20جلطرج  يمر بو موض  برجاداكؿ ) 
 سرعرت ماتمدة ( . 1) ت رج    مارؿ اجت رص اجفرع  

 ( : اجمقررات اإلجبرريإ  6جدكؿ )  

اجرق  
 اجكودل

اجمتطل  
 اجسرب 

 عمل  نظرم اجمقػػػػرر
سرعرت 
 ماتمدة

Eng 437 ---- 
مشركع ت رج    مارؿ 

 اجت رص اجفرع 
2 9 1 

Eng 440 ---- 1 1 1 بندسإ تحلةل اجنظ  اجحةويإ 

Ecn 3412 ---- 1 1 1 تقةة  اجمشركعرت اجزراعةإ 

 1 1 1 (2مقرر اختةررم )  

 1 1 1 (1مقرر اختةررم )  

 1 1 1 (1مقرر اختةررم )  

 22 29 22 مامػػػػوع
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 ." ت رص  رع  آالت كقول زراعةإ " (: اجمقررات االختةرريإ20جدكؿ )

اجرق  

 اجكودل

اجمتطل  

 اجسرب 
 عمل  نظرم اجمقػػػػرر

سرعرت 

 ماتمدة

Eng 441 ----  1 1 1 إعداد اجتربإبندسإ آالت 

Eng 442 ---- 1 1 1 اختبرر كتشغةل كإدارة اجمادات 

Eng 443 ---- ( تحلةل قول"1آالت زراعةإ" ) 1 1 1 

Eng 444 ----  1 1 1 بندسإ آالت استربلح األراض 

Eng 445 ----  1 1 1 بندسإ آالت زراعإ كخدمإ اجمحروؿ اجنرم 

Eng 446 ----  1 1 1 كاجدراسبندسإ آالت اجحررد 

Eng 447 ---- 1 1 1 صةرنإ ا الت كاجارارات اجزراعةإ 

 ." ت رص  رع  بندسإ اجنظ  اجحةويإ(: اجمقررات االختةرريإ 22)جدكؿ 

اجرق  

 اجكودل

اجمتطل  

 اجسرب 
 عمل  نظرم اجمقػػػػرر

سرعرت 

 ماتمدة

Eng 448 Eng 331 1 1 1 بندسإ حفظ األغذيإ برجمارمبلت اجحراريإ 

Eng 449 Eng 331 1 1 1 بندسإ تافةف كت زين اجمواد اجغذائةإ 

Eng 450 ---- 1 1 1 نظ  كمادات تداكؿ م لفرت مررنع األغذيإ 

Eng 451 ---- 1 1 1 أسرسةرت اجطرقإ اجاديدة كاجمتاددة 

Eng 452 ---- 1 1 1 اجتحك  اجبةئ     اإلسطببلت كمسرين اجدكاجن 

Eng 453 ---- 1 1 1 أنظمإ اجزراعإ اجمحمةإ ترمة  كتشغةل 

Eng 454 ---- 1 1 1 بندسإ اجكتل اجحةويإ كإنترج اجسمرد اجمكمور 

(: اجمقررات االختةرريإ " ت رص  رع  بندسإ اجرم كاجررؼ 21جدكؿ )

 اجحقل  " .

اجرق  

 اجكودل 

اجمتطل  

 اجسرب 
 عمل  نظرم اجمقػػػػرر

سرعرت 

 ماتمدة

Eng 455 ----  1 1 1 اجتربإ كاجمةرق كاجبةئإبندسإ حفظ 

Eng 456 ----  1 1 1 ت طةط كترمة  شبكرت اجرم كاجررؼ 

Eng 457 ---- 1 1 1 أسرسةرت اجهندسإ اجهةدركجوجةإ 

Eng 458 Eng 335  1 1 1 إدارة كصبلحةإ است داـ اجمةرق    اجرم 

Eng 459 ---- 1 1 1 بةدركجةكر آبرر اجرم كترمةمهر كطرؽ حفربر 

Eng 460 ---- 1 1 1 صةرنإ أنظمإ اجرم كاجررؼ اجحديث 

Eng 461 ---- 1 1 1 تقةة  كاختةرر ترمةمرت أنظمإ اجرم كمشركعرته 
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ملحوظإ : مقرر مشركع اجت رج مردة مترلإ تامع درجرت اجفرل 

 اجدراس  األكؿ كاجفرل اجدراس  اجثرن     نهريإ اجارـ اجدراس  . 

موحػدة جامةػع    2 – 1اجبرامج مػن رقػ     خطإ اجدراسإ بامةع( : 19مردة )

اجبرامج اجبةنةإ خبلؿ اجمسػتويةن األكؿ كاجثػرن  علػع أف يقػوـ     

 1اجطرج   ع اجفرل اجدراس  اجثرن  من اجمستول اجثرن  بإختةػرر  

مقررات مؤبلإ جلبرنرمج اجذل يرغػ   ػع اجت رػص  ةػه مػن      

 حقةبإ اجمقررات اج رصإ برجبرنرمج اجمطلػوب كاجػواردة برجمػردة   

( من بػذق اجبلئحػإ ، كتكػوف اجدراسػإ برجمسػتويةن األكؿ       12)  

 كاجثرن  علع اجنحو اجترج  :  
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 املطتٕٝ األٔه ) عاً ( 

 اجفرل اجدراس  األكؿ

 

اجرق  

 اجكودم
 اجمقرر

 عدد اجسرعرت اجماتمدة

 عمل  نظرم
سرعرت 

 ماتمدة

Bot 101   1 1 1 نبرت زراع 

Zol 101  1 1 1 حةواف زراع  عرـ 

Ext 101  1 - 1 إجتمرع ريف 

Eng 101  1 1 1 ريرضإ عرـ 

Ecn 101  1 1 1 مبردمء اإلقتررد 

Unv 101   1 - 1 حقوؽ اإلنسرف كأخبلقةرت اجمهنإ 

 29 عدد اجسرعرت اجماتمدة

 املطتٕٝ األٔه ) عاً ( 

 اجفرل اجدراس  اجثرن 
 

اجرق  

 اجكودم
 اجمقرر

 عدد اجسرعرت اجماتمدة

 ماموع عمل  نظرم

Chm 102 1 1 1 يةمةرء غةر عضويإ 

Ecn 102  1 1 1 مبردمء اإلحررء 

Ent 101 1 1 1 حشرات عرـ 

Hor 101  1 1 1 أسرسةرت إنترج بسرتةن 

Sol 101  1 1 1  ةزيرء كأرصرد 

Unv 102  1 - 1 جغإ إنالةزيإ 

 22 عدد اجسرعرت اجماتمدة 
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 املطتٕٝ الجاٌ٘ ) عاً (

 األكؿاجفرل اجدراس  

 

 اجمقرر اجرق  اجكودم
 عدد اجسرعرت اجماتمدة

 ماموع عمل  نظرم

Agr 2301  1 1 1 أسرسةرت إنترج اجمحرصةل 

PRT  201  1 1 1 أسرسةرت كقريإ اجنبرت 

APF 201  1 1 1 أسرسةرت إنترج حةوانع كدكاجن 

FDT 201  1 1 1 أسرسةرت علوـ األغذيإ 

Chm 203  1 1 1 يةمةرء عضويإ 

Mic 201  1 1 1 أسرسةرت مةكركبةوجوجةر عرـ 

Unv 204 1  - 1 مهررات اإلتررؿ كاجتةسةر 

 22 عدد اجسرعرت اجماتمدة

 املطتٕٝ الجاٌ٘ ) عاً ( 

 اجفرل اجدراس  اجثرن 
 

 اجمقرر اجرق  اجكودم
 عدد اجسرعرت اجماتمدة

 ماموع عمل  نظرم

Eng 214  1 1 1 مقدمإ  ع اجهندسإ اجزراعةإ 

Gen 201  1 1 1 أسرسةرت عل  اجورا إ 

Sol 202  1 1 1 أسرسةرت األراض 

Unv 205 1 - 1 مهررات اجحةرة ك قر إ اجامل اجحر 

 1 1 1 (  2مقرر مؤبل )  

 1 1 1 ( 1مقرر مؤبل )  

 1 1 1 ( 1مقرر مؤبل )  

 -- - - (  2تدري  مةدان  )  

 22 عدد اجسرعرت اجماتمدة
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( : حقةبإ اجمقررات اإلختةرريإ اجمؤبلإ جلبرامج اجم تلفإ بع 12مردة )

 علع اجنحو اجترج  : 
 

 اجبرنرمج

 

اجرق  

اجكودم 

 جلمقرر

 اجمقرر
 عدد اجسرعرت اجماتمدة

 ماموع عمل  نظرم

 1 1 1 اجمحرصةل عل   Agr 202 اإلنترج اجنبرت 

Agr 2303  1 1 1 ترمة  كتحلةل تاررب 

Pom 201   1 1 1 اجفريهإ عل 

Veg 201  1 1 1 علوـ اج ضر كاجزينإ 

اإلنترج 

اجحةوان  

كاجداجنع 

 كاجسمك 

Anm 201 1 1 1 إنترج حةوانع عرـ 

Pol 201 1 1 1 إنترج دكاجن عرـ 

Anm 202 1 1 1 مبردمء اجثركة اجسمكةإ 

APF 202 1 1 1 أسع تغذيإ اجحةواف كاجدكاجن كاألسمرؾ 

اجنبرتكقريإ   Ent 202 1 1 1 حشػرات إقترػػرديإ 

Zol 202 1 1 1 آ رت حةوانةإ إقتررديػإ 

Pes 201 1 1 1 إاجارمإ مكر حإ ا  رت اجزراعةإ كاجرح 

Pat 2301 1 1 1 أسرسةرت أمراض اجنبرت 

علوـ 

 كتكنوجوجةر

 االغذيإ

Fod 201 1 1 1 أسرسةرت اجغذاء كاجتغذيإ 

Fod 202  1 1 1 األغذيإتكنوجوجةر حفظ 

Dar 201 1 1 1 مبردمء ترنةع منتارت األجبرف 

Dar 202 1 1 1 اجلبن كأغذيإ اإلنسرف 

اجتقنةإ 

اجحةويإ 

 اجزراعةإ

Gen 202 1 1 1 مقدمإ  ع عل  اج لةإ 

Mic 202 1 1 1 مةكركبةوجوجةر تطبةقةإ 

Chm 204   1 1 1 أسع يةمةرء حةويإ 

Bot 202  1 1 1 اجزبريإترنةف اجنبرترت 

اجالوـ 

اإلقتررديإ 

كاإلجتمرعةإ 

 اجزراعةإ  

Ecn 204  1 1 1 إقتررد زراع 

Ext 2302  1 1 1 أسرسةرت اإلرشرد اجزراع 

Ext 203  1 1 1 اإلعبلـ اجريف 

Ext 204 1 1 1 منربج كأسرجة  تنمةإ اجموارد اجبشريإ 

األراض  

 كاجمةرق 

Sol 203 1 1 1 جودة األراض  كاجمةرق 

Sol 204 1 1 1 اجموارد األرضةإ كاجمرئةإ 

Sol 205 1 1 1 است دامرت االستشارر عن باد    اجزراعإ 

Sol 206 1 1 1 اجزراعإ اجاضويإ 
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تضػػ  اجشػػابإ اجارمػػإ جلمسػػتويةن األكؿ كاجثػػرن  اجبػػرامج  ( : 19مػػردة )

اجت ررةإ اجترجةإ إعتبررا من اجمستوم اجثرجث  ةمر ي ص اجبػرامج  

 ( من بذق اجبلئحإ : 2يمر كرد بنص اجمردة )  2 – 1رق   من

 برنرمج اإلنترج اجنبرت   -1

 
 املطتٕٝ الجالح

  اجفرل اجدراسع األكؿ

اجرق  
 اجكودل

اجمتطل  
 إس  اجمقرر اجسرب 

 عدد اجسرعرت اجماتمدة

 ماموع عمل  نظرم

Veg 302 -- 1 1 1 انترج نبرترت اج ضر 

Veg 303 --  1 1 1 اجمرئةإ  ع إنترج اج ضر كاجزينإاجمزارع 

Pom 302 -- 
اجتقنةرت اجحديثإ  ع انتػرج اجفريهػإ   

 مستديمإ اج ضرة
1 1 1 

Agr 304 -- 1 1 1 االتاربرت اجحديثإ  ع انترج اجمحرصةل 

 1 1 1 2إختةررل  -- 

 1 1 1 1إختةررل  -- 

 :2اجمقررات اإلختةرريإ جمقرر إختةررل 

اجرق  
 اجكودل 

اجمتطل  
 اجسرب 

 إس  اجمقرر
 عدد اجسرعرت اجماتمدة

 ماموع عمل  نظرم

Agr 305 -- 1 1 1 بةئإ ك سةوجوجةر اجمحرصةل 

Agr 306 -- 1 1 1 أسع تربةإ اجمحرصةل 

Agr 307 -- 1 1 1 إنترج محرصةل إستوائةإ كتحت إستوائةإ 

Agr 308 --  1 1 1 تكنوجوجةر اجمحرصةل كاألجةرؼ 

 :1اجمقررات اإلختةرريإ جمقرر إختةررل 

اجرق  
 اجكودم 

اجمتطل  
 اجسرب 

 إس  اجمقرر
 عدد اجسرعرت اجماتمدة

 ماموع عمل  نظرم
Ent 308 -- 1 1 1 حشرات اجمحرصةل اجحقلةإ كاجبسترنةإ 

Ext 310 -- 1 1 1 ارشرد زراعع كماتمع ريفع 

Gen 311 -- " 1 1 1 كرا إ خرص " ف 

Mic 304 -- 1 1 1 إست داـ اجتقنةرت اجحةويإ  ع اإلنترج اجنبرتع 

Ecn 308 -- 1 1 1 إقتررد كتسوي  اجحرصبلت اجحقلةإ كاجبسترنةإ 

Bot 303 -- 1 1 1 نبرت إقترردم 

Sol 315 -- 1 1 1 خروبإ اجتربإ كاجتسمةد 

Bot 304 --  1 1 1 مةكركتكنة  نبرت 
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 حــتٕٝ الجالــاملط

 اجثرنعاجفرل اجدراسع 
 

اجرق  

 اجكودم 

اجمتطل  

 اجسرب 
 إس  اجمقرر

 عدد اجسرعرت اجماتمدة

 ماموع عمل  نظرم

Pom 303 -- 
اجتقنةػػرت اجحديثػػإ  ػػع انتػػرج 

 اجفريهإ متسرقطإ االكراؽ  
1 1 1 

Veg 304 -- 1 1 1 إنترج نبرترت اجزينإ 

Pom 304 -- 1 1 1 تكنوجوجةر إيثرر أشارر اجفريهإ 

Agr 310 -- 1 1 1 انترج تقركل ك حص بذكر 

Agr 311 -- ) 1 1 1 إنترج محرصةل ) أ 

 1 1 1 1إختةررل  -- --

 

 : 1اجمقررات اإلختةرريإ جمقرر إختةررل 

 
اجرق  
 اجكودم 

اجمتطل  
 إس  اجمقرر اجسرب 

 عدد اجسرعرت اجماتمدة
 ماموع عمل  نظرم

Ent 3412 -- 
تربةه نحل اجاسل ك ديداف 

 اجحرير
1 1 1 

Fod 308 -- 
تكنوجوجةر ترنةع 
اجحرصبلت اجحقلةإ 

 كاجبسترنةإ
1 1 1 

AِPF 304 -- 
إنترج حةوان  كدكاجن " 

 1 1 1 خرص " 

Mic 308 --   1 1 1 مةكركبةوجوجةر األراض 

Eng 336 -- 
مةكنإ زراعةإ جلحرصبلت 

 اجحقلةإ كاجبسترنةإ 
1 1 1 

Ecn 3412 --  1 1 1 تقةة  اجمشركعرت اجزراعةإ 

Pat 3404 -- 
أمراض اجحرصبلت اجحقلةإ 

 1 1 1 كاجبسترنةإ

Bot 305 -- 
اجتسرقط  ع اجنبرترت 

 1 1 1 اجزبريإ 
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 املطتٕٝ السابع 

 اجفرل اجدراس  األكؿ

 
اجرق  
 اجكودل 

  اجمتط
 اجسرب 

 اجمقرر
 عدد اجسرعرت اجماتمدة

 ماموع عمل  نظرم

Agr 414 --   1 1 1 تربةإ اجمحرصةل اجحقلةإ 

Pom 3406 -- 1 1 1 تكنوجوجةر مارملإ اجثمرر مر باد اجحررد 

Agr 416 -- ) 1 1 1 إنترج محرصةل ) ب 

 1 1 1 إختةررل  -- --

 1 1 1 إختةررل    -- --

 1 1 1 إختةررل  -- --

 اجمقررات االختةرريإ ) محرصةل ( :

اجرق  
 اجكودل 

اجمتطل  
 اجسرب 

 اجمقرر
 عدد اجسرعرت اجماتمدة

 ماموع عمل  نظرم
Aِgr 418 -- 1 1 1 إنترج محرصةل اجحبوب كاجبقوؿ كاجسكر 

Aِgr 419 -- 1 1 1  سةوجوجةر اجتقركل 

Aِgr 420 -- 1 1 1 دكرة زراعةإ كمشريل إنترج 

Aِgr 421 --  1 1 1 نظ  رل كتسمةد اجمحرصةل 

ِAgr 422 -- 1 1 1 اجحشرئش كطرؽ مكر حتهر 

Aِgr 3412 --  1 1 1 إنترج محرصةل علف كمراع 

 اجمقررات االختةرريإ ) بسرتةن ( 

اجرق  
 اجكودل 

اجمتطل  
 اجسرب 

 اجمقرر
 عدد اجسرعرت اجماتمدة

 ماموع عمل  نظرم
Pom 407 --  1 1 1 االتاربرت اجحديثإ  ع إنترج اجمواج 

Pom 408 -- 1 1 1 اجتكنوجوجةر اجحةويإ اجبسترنةإ 

Pom 409 --  1 1 1  ريهإ اجمنرط  اجحررة 

Pom 410 --  1 1 1 تكنوجوجةر تقلة  أشارر اجفريهإ 

Pom 411 --  1 1 1  سةوجوجةر أشارر اجفريهإ 

Veg 408 -- 1 1 1 إنترج اجنبرترت اجطبةإ كاجاطريإ 

Veg 409 -- 1 1 1  سةوجوجةر نبرترت اج ضر 

Veg 410 -- 1 1 1 تربةإ محرصةل اج ضر 

Veg 411 -- 1 1 1 ترمة  كتنسة  اجحدائ  كاجمواقع 

Veg 412 -- 1 1 1 ت زين  مرر اج ضر 
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 عــٕٝ السابــاملطت
 اجفرل اجدراسع اجثرنع

 
اجرق  
 اجكودل 

اجمتطل  
 إس  اجمقرر اجسرب 

 عدد اجسرعرت اجماتمدة
 ماموع عمل  نظرم

Pom 412 --   1 1 1 إدارة كخدمإ مزارع اجفريهإ 
Agr 3417 --   1 1 1 إنترج محرصةل اجحقل 
Veg 413 --   1 1 1 إنترج بذكر اج ضر كاجزينإ 
Unv 411 -- 1 9 2 مشركع اجت رج 

 1 1 1 إختةررل   
 1 1 1 إختةررل   

 اجمقررات االختةرريإ ) محرصةل ( :

اجرق  
 اجكودل 

اجمتطل  
 اجسرب 

 إس  اجمقرر
 عدد اجسرعرت اجماتمدة

 ماموع عمل  نظرم
Agr 415 -- 1 1 1 إنترج محرصةل أجةرؼ كزيوت 

Agr 423 -- 1 1 1 اإلتاربرت اجحديثإ  ع تربةإ اجمحرصةل 

Agr 424 -- 1 1 1 تربةإ اجمحرصةل ذاتةإ كمشتريإ اإلخررب 

Agr 425 --  1 1 1 تربةإ اجمحرصةل تحت اجظركؼ اجماريسإ 

Agr 426 --  1 1 1 تربةإ اجمحرصةل جمقركمإ ا  رت 

Agr 427 --  1 1 1 تربةإ اجمحرصةل خلطةإ اإلخررب كخضريإ اجتكر ر 

Agr 3428 --  1 1 1 إستزراع األراض  اجاديدة 

Agr 429 --  1 1 1 اجزراعإ اجاضويإ جلمحرصةل 

 اجمقررات االختةرريإ ) بسرتةن ( 

اجرق  
 اجكودل
 جلمقرر

اجمتطل  
 إس  اجمقرر اجسرب 

 عدد اجسرعرت اجماتمدة

 ماموع عمل  نظرم

Pom 413 --  1 1 1 تربةإ اجحرصبلت اجبسترنةإ 

Pom 414 --  1 1 1 اإلتاربرت اجحديثإ  ع إنترج اجان 

Pom 415 Pom 411  1 1 1 تغذيإ أشارر اجفريهإ 

Pom 416 Pom 411  1 1 1 رم أشارر اجفريهإ 

Pom 417 --  1 1 1 اإليثرر اجدقة   ع أشارر اجفريهإ 

Pom 418 --  1 1 1 اإلنترج اجاضول جلفريهإ 

Veg 414 -- 1 1 1 تربةإ نبرترت اجزينإ كاجطبةإ كاجاطريإ 

Veg 415 -- 1 1 1 اجزراعإ اجاضويإ  ع محرصةل اج ضر 

Veg 3416 -- 1 1 1 تقنةرت اجزراعإ اجمحمةإ 

Veg 417 -- 1 1 1  سةوجوجةر  مرر اج ضر 

Veg 418 --  1 1 1 إنترج أشارر كشاةرات كمتسلقرت 

Veg 419 --  1 1 1 اجمشرتل كطرؽ تكر ر نبرترت اجزينإ 
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 بسٌاور اإلٌتاز احلٕٗاٌٜ ٔالدادٍٜ ٔالطىلٜ -3

 املطتٕٝ الجالح 

 اجفرل اجدراسع االكؿ

  مقررات اجبرريإ -أ 

 اجرق  

 اجكودم

اجمتطل  

 اجسرب  
 اجمقرر

 عدد اجسرعرت اجماتمدة

 ماموع عمل  نظرم

Anm 303 ---- 1 1 1 تغذيإ حةواف 

Anm 310 ---- 1 1 1 أسع إنترج األسمرؾ 

Pol 302 ---- 1 1 1  سةوجوجةر اجدكاجن 

Ext 309 ----  1 1 1  إرشرد زراع 

 1 1 1 (2اختةررم )  

 1 1 1 (1اختةررم )  

 ( 2مقررات اختةرريإ من داخل اجبرنرمج ) -ب 

 اجرق  

 اجكودم

اجمتطل  

 اجسرب  
 اجمقرر

 عدد اجسرعرت اجماتمدة 

 ماموع  عمل   نظرم

Anm 304 ---- 1 1 1 تنشئإ صغرر اجماترات 

Pol 303 ----  1 1 1 انترج األران 

Pol 304 ---- 1 1 1 اجبةئإ كانترج اجدكاجن 

Anm 311 ---- 1 1 1 نظ  إنترج األسمرؾ 

 ( 1مقررات اختةرريإ من خررج اجبرنرمج ) -ج

اجرق  
 اجكودم

اجمتطل  
 اجسرب  

 اجمقرر
 عدد اجسرعرت اجماتمدة 

 ماموع  عمل   نظرل 

Fod 306 ----  1 1 1 تكنوجوجةر اجلحوـ كاألسمرؾ 

Mic 307 ---- 1 1 1 ( مةكركبةوجوج  خرص )ح 

Ent 3411  ---- 1 1 1 حشرات طبةإ كبةطريإ 

Ecn 306 ----  1 1 1 إدارة األعمرؿ اجمزرعةإ 

Agr 2303 ----  1 1 1 ترمة  كتحلةل تاررب 

Ecn 309 ----  1 1 1 إقتررديرت إنترج اجدكاجن 
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 اجمستول اجثرجث

 اجفرل اجدراسع اجثرن  

 مقررات إجبرريإ  –أ 

اجرق  
 اجكودم

اجمتطل  
 اجسرب  

 اجمقرر
 عدد اجسرعرت اجماتمدة 

 ماموع  عمل   نظرل 
Anm 305 ---- 1 1 1  سةوجوجةر حةوانرت اجمزرعإ 

Anm 306 ---- 1 1 1 رعريإ ك أنترج حةوانرت اجمزرعإ 

Pol 306 ---- 1 1 1 تغذيإ دكاجن 

Eng 327 ----  1 1 1 آالت مزارع اإلنترج اجحةوانع كاجداجنع 

 1 1 1 ( 2اختةررم )   

 1 1 1 ( 1اختةررم )   

 ( 2مقررات اختةرريإ من داخل اجبرنرمج ) -ب 

اجرق  
 اجكودم

اجمتطل  
 اجسرب  

 اجمقرر
 عدد اجسرعرت اجماتمدة 

 ماموع  عمل   نظرل 

Anm 307 ---- 1 1 1 انترج االغنرـ كاجمرعز كاالبل 

Anm 308 ---- 1 1 1 ترنةع كتحلةل عبلئ  حةوانةإ 

Anm 312 ---- 1 1 1 األستزراع اجسمكع 

Pol 307 ----  1 1 1  سةوجوجةر اج روبإ كاجفقع 

 ( 1مقررات اختةرريإ من خررج اجبرنرمج ) -ج

اجرق  
 اجكودم

اجمتطل  
 اجسرب  

 اجمقرر
 عدد اجسرعرت اجماتمدة 

 ماموع  عمل   نظرل 

Agr 3412 ----   1 1 1 إنترج محرصةل علف كمراع 

Unv 308 Agr 2303 

تطبةقرت حرس  آج   ع 

مارؿ اإلنترج اجحةوانع 

 كاجداجنع كاجسمكع 

1 1 1 

Gen 309 ---- )1 1 1 كرا إ عشرئر )خرص 

Ecn 3412 ----  1 1 1 تقةة  اجمشركعرت اجزراعةإ 

Sol 321 ---- 1 1 1 تحلةل األراض  كاجمةرق كاجنبرت 

Zol 303 ---- 1 1 1 آ رت حةوانةإ طبةإ كبةطريإ 
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 املطتٕٝ السابع 

 اجفرل اجدراسع االكؿ 

 مقررات إجبرريإ  –أ 
 

 عدد اجسرعرت اجماتمدة 
 اجمقرر

اجمتطل  

 اجسرب  

اجرق  

 نظرل  عمل   ماموع  اجكودم

 Anm 413 ---- تربةإ اجحةواف  1 1 1

 Pol 408 ---- انترج دجرج اجلح  كاجبةض 1 1 1

 Pol 409 ---- اجتقنةرت اجحةويإ كانترج اجدكاجن 1 1 1

   (2اختةررم ) 1 1 1

   (2اختةررم ) 1 1 1

   (2اختةررم ) 1 1 1

 

 (  2إختةررم )  -مقررات إنترج اجحةواف  –ب 
 

 عدد اجسرعرت اجماتمدة 
 اجمقرر 

اجمتطل  
 اجسرب  

اجرق  
 اجكودم

 نظرل  عمل   ماموع 

 Anm 414 ---- إنترج حةوانرت اجلبن 1 1 1

 Anm 415 ---- اجتطور كاجنمو  ع اجحةواف 1 1 1

 Anm 416 ---- اجتغذيإ اجابلجةإ جحةوانرت اجمزرعإ 1 1 1

 Agr 304 Anm 417 اسع تحلةل اجبةرنرت كاالحررءات اجحةوانةإ 1 1 1

 Anm 418 ---- اجرعريإ اجرحةإ جحةوانرت اجمزرعإ 1 1 1

 Anm 419 ---- سلويةرت كحقوؽ اجحةواف 1 1 1

 Anm 420 ----  سةوجوجةر اجغدد اجرمرء كاألقلمإ 1 1 1
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 ( 2إختةررم )   -مقررات إنترج اجدكاجن  -ج 
 

 عدد الساعات املعتمدة
 اجمقرر

اجمتطل  
 اجسرب 

اجرق  
 نظرل عمل  ماموع اجكودم

 Pol 410 ---- إنترج اجسمرف كاجحمرـ كاجنارـ 1 1 1

 Pol 411 ---- ترنةع عبلئ  اجدكاجن 1 1 1

 Pol 412 ----  سةوجوجةر اجهرمونرت    اجدكاجن 1 1 1

 Pol 413 ---- اجهض  ك اجتمثةل اجغذائ   ع اجدكاجن 1 1 1

 Pol 414 ---- اسع تحلةل اجبةرنرت كاالحررءات اجداجنإ 1 1 1

 Pol 415 ---- اجطةور كاجحةوانرت اجداجنإ 1 1 1

 

 (  2إختةررم )  -مقررات إنترج األسمرؾ  -د 
 

 عدد اجسرعرت اجماتمدة 
 اجمقرر 

اجمتطل  
 اجسرب  

اجرق  
 نظرل  عمل   ماموع  اجكودم

 ---- األستزراع اجبحرل 1 1 1
Anm 

427 

 ---- أسمرؾ اجزينإ 1 1 1
Anm 

428 

 ---- اجبةئإ اجمرئةإ جؤلسمرؾ 1 1 1
Anm 

429 

 ---- زراعإ رخويرت كقشريرت 1 1 1
Anm 

430 

1 1 1 
اجغذائةإ كترنةع اعبلؼ االحتةرجرت 

 االسمرؾ
---- 

Anm 

431 

 ----  سةوجوجةر االسمرؾ 1 1 1
Anm 

432 

 ---- تربةإ األسمرؾ 1 1 1
Anm 

433 
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 املطتٕٝ السابع 

 اجفرل اجدراسع اجثرن 

 

 مقررات إجبرريإ  –أ 
 

 عدد اجسرعرت اجماتمدة
 اجمقرر

اجمتطل  

 اجسرب 

اجرق  

 نظرل عمل  ماموع اجكودم

 Anm 421 ---- احتةرجرت غذائةإ كتكوين عبلئ  حةوانةإ 1 1 1

 Anm 434 ---- تغذيإ أسمرؾ 1 1 1

 Pol 416 ---- رعريإ كتربةإ اجدكاجن 1 1 1

 Unv 411 ---- مشركع اجت رج 2 9 1

   ( 2اختةررم )  1 1 1

   ( 2اختةررم )  1 1 1

 

 (  2إختةررم )  -مقررات إنترج اجحةواف  -ب 
 

 عدد اجسرعرت اجماتمدة 

 اجمقرر
اجمتطل  

 اجسرب  

اجرق  

 نظرل  عمل   ماموع  اجكودل 

 Anm 422 ----  سةوجوجةر إدرار اجلبن 1 1 1

 Anm 423 ---- اجتحسةن اجورا      حةوانرت اجمزرعإ 1 1 1

 Anm 424 ----  سةوجوجةر اجتنرسل كاجتلقة  1 1 1

 Anm 425 ---- تقنةرت حةويإ حةوانةإ 1 1 1

 Anm 426 ---- إنترج حةوانرت اجلح  1 1 1
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 (  2إختةررم )  -مقررات إنترج اجدكاجن  -ج 
 

 عدد اجسرعرت اجماتمدة
 اجمقرر

اجمتطل  

 اجسرب 

اجرق  

 نظرل عمل  ماموع اجكودم

 Pol 417 ---- اجتحسةن اجورا ع جلدكاجن 1 1 1

 Pol 418 ---- تفريخ كحضرنإ اجطةور 1 1 1

1 1 1 
صحإ كأمراض سوء تغذيإ 

 اجدكاجن
---- Pol 419 

 Pol 412 Pol 420  سةوجوجةر اجمنرعإ    اجطةور 1 1 1

 Pol 421 ---- انشرء كادارة مزارع اجدكاجن 1 1 1

    

 (  2إختةررم )  -مقررات إنترج األسمرؾ  -د 
 

 عدد اجسرعرت اجماتمدة
 اجمقرر

اجمتطل  

 اجسرب 

اجرق  

 نظرل عمل  ماموع اجكودل

 Anm 435 ---- ترمة  كانشرء اجمزارع اجسمكةإ 1 1 1

 Anm 436 ---- اجمفرخرت اجسمكةإ 1 1 1

 مادات كاالت االستزراع اجمرئ  1 1 1
Anm 

311 
Anm 437 

 Anm 438 ---- رعريإ كأمراض األسمرؾ 1 1 1
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 برنرمج كقريإ اجنبرت  -9

 املطتٕٝ الجالح

  رل دراسع أكؿ

 اجمقررات اإلجبرريإ  -أ 
 

 عدد اجسرعرت اجماتمدة
 اجمقرر

اجمتطل  

 اجسرب 

اجرق  

 نظرل عملع ماموع اجكودل

 Ent 303 ----  مور وجوجةر اجحشرات 1  1 1

 Ent 304 ----  راتػػػتقسة  اجحش 1  1 1

 Pes 302 ---- رتػػػػمبةدات ا   1  1 1

  Pes 303 ---- اجترشةد اجمتكرمل جمبةدات ا  رت  1  1 1

 Pat 302 ---- أمراض نبػرت عرـ 1  1 1

   (1مقرر إختةررل ) 1  1 1

 

 (1اجمقررات اإلختةرريإ من خررج اجبرنرمج )  -ب 
  

 عدد اجسرعرت اجماتمدة
 اجمقرر

اجمتطل  

 اجسرب 

اجرق  

 نظرل عملع ماموع اجكودل

 Mic 411 ---- مكر حإ مةكركبةإ  1 1 1

 Ecn 307 ---- إقتررديرت مكر حإ ا  رت 1  1 1

 Agr 2303 ----  ترمة  كتحلةل تاررب 1  1 1

 Gen 305 ---- تربةإ نبرت جمقركمإ ا  رت  1 1 1
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 املطتٕٝ الجالح

  رل دراسع  رنع 

 

 اجمقررات اإلجبرريإ : -أ 
 

 عدد اجسرعرت اجماتمدة
 اجمقرر

اجمتطل  

 اجسرب 

اجرق  
 نظرل عملع ماموع اجكودل

 Ent 306 ---- ر اجحشراتػػػػ سةوجوجة 1  1 1

 Pes 304 ---- رء تحلةل مبةداتػػػػيةمة 1  1 1

 Ent 307 ---- بةئإ اجحشرات  1  1 1

 Pat 303 ---- طرؽ دراسإ أمراض اجنبرت 1  1 1

   (1مقرر إختةػػػػررل ) 1  1 1

   (1مقرر إختةػػػػررل ) 1  1 1

 

 ( :1اإلختةرريإ من خررج اجبرنرمج )اجمقررات  -ب 
 

 عدد اجسرعرت اجماتمدة
 اجمقرر

اجمتطل  

 اجسرب 

اجرق  

 نظرل عملع ماموع اجكودل

 Veg 305 ---- زراعرت اجبةوت اجمحمةإ 1  1 1

 Ext 309 ---- رد زراعع ػػػإرش 1  1 1

 Chm 305 ---- رص ػػرء عضويإ خػػػيةمة 1  1 1

 Veg 307 ---- إنتػرج خضر كزينإ خرص  1  1 1

 Pom 3405 ---- إنترج  ريهإ خرص  1 1 1

 Ecn 3412 ---- تقةة  اجمشركعرت اجزراعةإ  1 1 1

 Agr 3417 ---- إنترج محرصةل اجحقل  1 1 1
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 املطتٕٝ السابع

  رل دراسع أكؿ

 

 اجمقررات اإلجبرريإ : -أ 
 

اجمتطل   اجمقرر عدد اجسرعرت اجماتمدة
 اجسرب 

اجرق  
 نظرل عملع ماموع اجكودل

 Zol 409 ---- اجمكر حإ اجبةوجوجةإ جآل رت اجحشريإ  1  1 1

 Pat 201 Pat 405 اجفةركسةإاجنبرت أمراض  1  1 1

 Zol 404 ---- أيرركسرت نبرتةإ  1  1 1

 Mic 412 ---- مةكركبةوجوجع خرص ) ك (  1  1 1

 ---- ---- (2مقرر إختةػػررل ) 1  1 1

 ---- ---- (2مقرر إختةػػررل ) 1  1 1

   

 ( :2اجمقررات اإلختةرريإ من داخل اجبرنرمج )  -ب  
 

 عدد اجسرعرت اجماتمدة
 اجمقرر

اجمتطل  
 اجسرب 

اجرق  
 نظرل عملع ماموع اجكودل

مقررات اجحشرات  -أ   

 Ent 202 Ent 410 إاجمحرصةل اجحقلةحشرات  1  1 1

 Ent 3411 ---- حشػرات طبةإ كبةطريإ 1  1 1

 مقررات اجمبةدات  –ب 

 Pes 406 ---- تلوث اجبةئإ برجمبةدات  1  1 1

 Pes 201 Pes 407 اجتقةة  اجحةول جلمبةدات 1  1 1

 مقررات أمراض اجنبرت  -جػ 

 Pat 3404 ---- أمراض اجحرصبلت اجحقلةإ كاجبسترنةإ 1 1 1

 Pat 406 ---- اجفطريإأمراض اجنبرت  1  1 1

 Pat 407 ---- اجبذكر كمرباد اجحرردأمراض  1  1 1
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 املطتٕٝ السابع

  رل دراسع  رنع

 اجمقررات اإلجبرريإ : -أ  
 

 عدد اجسرعرت اجماتمدة
 اجمقرر

اجمتطل  
 اجسرب 

اجرق  
 نظرل عملع ماموع اجكودل

 Pat 408 ---- أمراض اجزراعرت اجمحمةإ كاجاضويإ  1  1 1

 Pes 408 ---- إ اجمبةداتػػسمة 1  1 1

 Zol 405 ---- نةمرتودا  1  1 1

 Unv 411 ---- مشركع اجت رج 2 9 1

   (2مقرر إختةػررل ) 1  1 1

   (2مقرر إختةػررل ) 1  1 1

 ( :2اجمقررات اإلختةرريإ من داخل اجبرنرمج )  -ب 
 

 عدد اجسرعرت اجماتمدة
 اجمقرر

اجمتطل  

 اجسرب 

 اجرق 

 نظرل عملع ماموع اجكودل

 مقررات اجحشرات  –أ 

 Ent 3412 ---- كديداف اجحريرإ نحل اجاسل ػػتربة 1  1 1

 Ent 413 ---- رات نرقلإ  ألمراض اجنبرتػحش 1  1 1

 Ent 202 Ent 414 رنةإاجحرصبلت اجبستحشػرات  1  1 1

مقررات اجمبةدات  –ب   

كر حإ ا  رت اإلتاربرت اجحديثإ   ع م 1  1 1

 رنةإاجحقلةإ كاجبست

---- Pes 409 

 Pes 410 ---- اجمبةدات متبقةرت اجمست دمإ  ع تقدير جطرؽا 1  1 1

 Pes 201 Pes 411 مبةدات اجفطريرت كاجحشػػػرئش 1  1 1

مقررات أمراض اجنبرت  -جػ   

أمراض اجنبرت اجمتسببإ عن اجكرئنرت  1  1 1

 بدائةإ اجنواة

---- Pat 409 

 Pat 410 ---- اجنبرتأمراض مكر حػػإ  1  1 1

 Pat 201 Pat 411 أمراض اجنبرت اجفسةوجوجةإ 1  1 1
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 برنرمج علوـ كتكنوجوجةر األغذيإ -2

 حـــتٕٝ الجالــاملط

  اجفرل اجدراس  األكؿ

 اجمقررات اإلجبرريإ  -أ 
 

 عدد اجسرعرت اجماتمدة
 اجمقرر

اجمتطل  
 اجسرب  

اجرق  
 نظرم عمل  ماموع اجكودم 

 FDT 302 ---- تحلةل األغذيإ ك األجبرف 1 1 1

 FDT 303 ---- مةكركبةوجوجةر األغذيإ ك األجبرف 1 1 1

1 1 1 
تكنوجوجةر مارملإ اجثمرر مر باد 

 اجحررد
---- Pom 3406 

 Chm 3408 ---- يةمةرء اجتمثةل اجغذائ  1 1 1

 Ecn 306 ---- إدارة األعمرؿ اجمزرعةإ 1 1 1

   ( 2مقرر اختةررم )  1 1 1

   اجماموع 21 21 22

 (  2اجمقررات االختةرريإ )   -ب 
 

 عدد اجسرعرت اجماتمدة
 اجمقرر

اجمتطل  
 اجسرب  

اجػػػػرق  
 نظرم عمل  ماموع اجكودل 

مقررات اجرنرعرت اجغذائةإ  -أ  

 Fod 303 ---- يةمةرء أغذيإ 1 1 1

 Fod 304 ---- اجغذائ اإلنزيمرت    اجترنةع  1 1 1

 Fod 305 ---- تكنوجوجةر اجسكر ك منتارته 1 1 1

 مقررات األجبرف  –ب 

 Dar 303 ---- اجلبن اجسرئل ك مارمبلته 1 1 1

 Dar 304 ---- أجبرف مت مرة كبردئرت 1 1 1

 يةمةرء األجبرف 1 1 1
---- Dar 305 
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 املطتٕٝ الجالح

 اجفرل اجدراس  اجثرن 

 اجمقررات اإلجبرريإ -أ 
 

 عدد اجسرعرت اجماتمدة
 اجمقرر

اجمتطل  

 اجسرب  

اجرق  

 نظرم عمل  ماموع اجكودم 

 FDT 304 ---- مراقبإ جودة ك سبلمإ األغذيإ ك األجبرف  1 1 1

 FDT 305 ---- األجبرفاجتابئإ كاجتغلةف جؤلغذيإ ك 1 1 1

 Agr 2303 ---- ترمة  ك تحلةل تاررب 1 1 1

 Eng 326 ---- بندسإ مررنع األغذيإ ك األجبرف 1 1 1

   (2مقرر اختةررم ) 1 1 1

   (1مقرر اختةررم ) 1 1 1

   اجماموع 21 21 22

 اجمقررات االختةرريإ  -ب 
 

 عدد اجسرعرت اجماتمدة
 اجمقرر

اجمتطل  
 اجسرب  

اجرق  
 نظرم عمل  ماموع اجكودم 

مقررات اجرنرعرت اجغذائةإ  -أ  

 Fod 202 Fod 307 اجمواد اجمضر إ جؤلغذيإ 1 1 1

 Fod 309 ----  سرد األغذيإ 1 1 1

 Fod 310 ---- تكنوجوجةر اجمنتارت اج رصإ 1 1 1

 مقررات األجبرف  -ب

 Dar 306 ---- اجشئوف اجرحةإ جمررنع األجبرف 1 1 1

1 1 1 
اج ررئص اجوظةفةإ جمكونرت 

 األجبرف 
---- Dar 307 

1 1 1 
تكنوجوجةر األجبرف اجمكثفإ ك 

 اجماففإ
Dar 201 Dar 308 
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 املطتٕٝ السابع

 اجفرل اجدراس  األكؿ

 اجمقررات اإلجبرريإ   -أ 
 

 عدد اجسرعرت اجماتمدة
 اجمقرر

اجمتطل  

 اجسرب  

اجرق  

 نظرم عمل  ماموع اجكودل 

 Fod 411 ---- تغذيإ إنسرف  1 1 1

 FDT 407 ---- اجدبوفتكنوجوجةر اجزيوت ك  1 1 1

1 1 1 
تكنوجوجةر اجابن اجطرم ك 

 اجمطبوخ
---- Dar 409 

1 1 1 
إنترج محرصةل اجحبوب ك 

 اجزيوت ك اجسكر
---- Agr 413 

 ---- ---- مقرر اختةررم  1 1 1

 ---- ---- مقرر اختةررم 1 1 1

 ---- ---- اجماموع 21 21 22

 اجمقررات االختةرريإ  -ب 
  

 اجسرعرت اجماتمدةعدد 
 اجمقرر

اجمتطل  

 اجسرب  

اجرق  

 نظرم عمل  ماموع اجكودم 

مقررات اجرنرعرت اجغذائةإ  -أ  

 Fod 412 ---- تكنوجوجةر اجلحوـ ك منتارتهر 1 1 1

 Fod 202 Fod 413 تكنوجوجةر اجتامةد ك اجتافةف 1 1 1

 Fod 414 ---- اجت مرات    األغذيإ 1 1 1

 مقررات األجبرف  –ب 

 Dar 410 ---- تكنوجوجةر اجمنتارت اجلبنةإ اج رصإ 1 1 1

 Dar 411 ---- مةكركبةوجوجةر منتارت األجبرف 1 1 1

 Dar 201 Dar 412 تكنوجوجةر اجمنتارت اجثرنويإ جؤلجبرف  1 1 1
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 املطتٕٝ السابع

 اجفرل اجدراس  اجثرن 

 

 اجمقررات اإلجبرريإ  –أ 
 

 اجسرعرت اجماتمدةعدد 
 اجمقرر

اجمتطل  
 اجسرب  

اجرق  
 نظرم عمل  ماموع اجكودم 

 Dar 413 ---- تكنوجوجةر مثلارت جبنةإ 1 1 1

 Fod 415 ---- تكنوجوجةر اجحبوب ك منتارتهر 1 1 1

 Ecn 3412 ---- تقةة  اجمشركعرت اجزراعةإ  1 1 1

 Unv 411 ---- مشركع اجت رج 2 9 1

 ---- ---- (  2مقرر اختةررم )  1 1 1

 ---- ---- ( 2مقرر اختةررم )  1 1 1

 ---- ---- اجماموع 21 21 29

 

 ( 2اجمقررات االختةرريإ )   -ب 
 

 عدد اجسرعرت اجماتمدة
 اجمقرر

اجمتطل  

 اجسرب  

اجرق  

 نظرم عمل  ماموع اجكودم 

مقررات اجرنرعرت اجغذائةإ  -أ   

 Fod 202 Fod 416 األسمرؾ ك منتارتهرتكنوجوجةر  1 1 1

 Fod 202 Fod 417 تغذيإ اجفئرت اج رصإ 1 1 1

 Fod 202 Fod 418 تكنوجوجةر اجتالة  1 1 1

 مقررات األجبرف  –ب 

 Dar 414 ---- تدكير م لفرت مررنع األجبرف 1 1 1

 Dar 201 Dar 415 تكنوجوجةر اجابن اجارؼ 1 1 1

 Dar 416 ---- اجبديلإمنتارت األجبرف  1 1 1
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 برنرمج اجتقنةإ اجحةويإ اجزراعةإ -9

 املطتٕٝ الجالح 

 اجفرل اجدراسع األكؿ

 اجمقررات اإلجبرريإ : –أ 

 عدد اجسرعرت اجماتمدة
 ػػػػرراجمقػػ

اجمتطل  
 اجسرب  

 اجرق  اجكودل 
 نظرم عمل  ماموع

 Bot 303 ---- نبرت اقترردل 1 1 1

 Gen 303 ---- اجهندسإ اجورا ةإأسرسةرت  1 1 1

 Mic 303 ----  سةوجوجةر اجمةكركبرت 1 1 1

 Fod 303 ---- يةمةرء أغذيإ  1 1 1

 ---- ---- (2مقرر اختةررل ) 1 1 1

 ---- ---- (1مقرر اختةررل ) 1 1 1

 ( : 2) من داخل اجبرنرمج اجمقررات االختةرريإ  -ب

 عدد اجسرعرت اجماتمدة
 ػػػػرراجمقػػ

اجمتطل  
 اجسرب  

 اجرق  اجكودل 
 نظرم عمل  ماموع

 Gen 304 ---- إحررء كرا   1 1 1

 Mic 305 ---- بةوتكنوجوجةر اإلنزيمرت اجمةكركبةإ  1 1 1

 Chm 306 ---- يةمةرء األحمرض اجنوكيإ 1 1 1

  Gen 306 ---- اجتكنوجوجةر اجحةويإ أخبلقةرت تطبة  1 1 1

 ( :1)من خررج اجبرنرمج اجمقررات االختةرريإ  -ب

 عدد اجسرعرت اجماتمدة
 اجرق  اجكودل  اجمتطل  اجسرب   ػػػػرراجمقػػ

 نظرم عمل  ماموع

 Ent 305 ---- مكر حإ حةويإ 1 1 1

 Ecn 306 ---- إدارة األعمرؿ اجمزرعةإ  1 1 1

 Ext 309 ---- إرشرد زراع   1 1 1

 Agr 309 ---- إنترج محرصةل خرص  1 1 1

 Unv 309 ---- جغإ إنالةزيإ خرص 1 1 1
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 املطتٕٝ الجالح 

 اجفرل اجدراسع اجثرنع 

 اجمقررات اإلجبرريإ : –أ 

 عدد اجسرعرت اجماتمدة
 ػػػرراجمقػػػ

اجمتطل  
 اجسرب  

اجرق  
 نظرم عمل  ماموع اجكودل 

 Gen 307 ---- أسع تربةإ اجنبرت 1 1 1

 Mic 308 ---- مةكركبةوجوجةر األراضع 1 1 1

 Chm 305 ---- يةمةرء عضويإ خرص  1 1 1

 Sol 320 ---- تغذيإ نبرت 1 1 1

 ---- ---- (2مقرر اختةررل ) 1 1 1

 ---- ---- (1مقرر اختةررل ) 1 1 1

 ( :2اجمقررات االختةرريإ من داخل اجبرنرمج ) -ب

 عدد اجسرعرت اجماتمدة
 ػػػػرراجمقػػ

اجمتطل  
 اجسرب  

اجرق  
 نظرم عمل  ماموع اجكودل 

 Gen 308 ---- اجبرمإ اجورا ةإ  1 1 1

 Mic 310 ---- اجتنوع اجمةكركبع كتطبةقرته 1 1 1

 Chm 307 ---- يةمةرء اجمنتارت اجطبةاةإ 1 1 1

 ( :1اجمقررات االختةرريإ من خررج اجبرنرمج ) -ج 

 عدد اجسرعرت اجماتمدة
 ػػػػرراجمقػػ

اجمتطل  

 اجسرب  

اجرق  

 نظرم عمل  ماموع اجكودل 

 APF 303 ---- تربةإ حةواف كدكاجن  1 1 1

 Unv 310 ---- اجمالومرتةإ اجحةويإ  2 9 1

 Pat 302 ---- أمراض نبرت عرـ   1 1 1

 Ecn 3412 ---- تقةة  اجمشركعرت اجزراعةإ  1 1 1
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 املطتٕٝ السابع 

 اجفرل اجدراسع األكؿ 

 اجمقررات اإلجبرريإ : –أ 

 عدد اجسرعرت اجماتمدة
اجمتطل   ػػرراجمقػػػػ

 اجسرب  
اجرق  
 نظرم عمل  ماموع اجكودل 

 Bot 406 ----  سةوجوجةر اإلجهرد جل لةإ اجنبرتةإ 1 1 1

 Gen 413 ---- كرا إ عشرئر 1 1 1

 Chm 409 ---- يةمةرء تحلةلةإ يمةإ 1 1 1

 FDT 408 ---- ت مرات صنرعةإ كجبنةإ   1 1 1

   (2مقرر اختةررل ) 1 1 1

   (1مقرر اختةررل ) 1 1 1

 ( :2اجمقررات اإلختةرريإ ) -ب

 عدد اجسرعرت اجماتمدة
اجمتطل   ػػرراجمقػػػػ

 اجسرب  
اجرق  
 نظرل عمل  ماموع اجكودل 

 Gen 307 Gen 414 اجتنوع اجبةوجوج  كحفظ األصوؿ اجورا ةإ   1 1 1

 Gen 415 ---- أسرسةرت كرا إ اجكرئنرت اجحةإ اجدقةقإ 1 1 1

 Gen 416 ---- اجورا إ كزراعإ األنساإ 1 1 1

 Chm 410 ---- يةمةرء اجبركتةنرت 1 1 1

 Chm 411 ---- يةمةرء اجتحلةل اجكركمرتوجرا ع 1 1 1

 Chm 412 ---- يةمةرء اجلةبةدات 1 1 1

 ( :1اإلختةرريإ )اجمقررات  -ج

 عدد اجسرعرت اجماتمدة
اجمتطل   ػػرراجمقػػػػ

 اجسرب  
اجرق  
 نظرل عمل  ماموع اجكودل 

 Bot 407 ---- مور وجوجةر نبرترت اجتوابل 1 1 1

تقنةػػرت كتطبةقػػرت مػػزارع   1 1 1
 األنساإ اجنبرتةإ  

---- Bot 408 

شػػػػري  تمور وجوجةػػػػر ك 1 1 1
 اجنبرترت االقتررديإ

---- Bot 409 

 Mic 310 Mic 413 مواد أيضةإ مةكركبةإ 1 1 1

 Mic 414 ---- منرعإ كسةركجوجع 1 1 1

 Mic 415 ---- اجمارجاإ اجمةكركبةإ جلم لفرت 1 1 1
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 املطتٕٝ السابع 

 اجفرل اجدراسع اجثرنع
 

 اجمقررات اإلجبرريإ : –أ 

 عدد اجسرعرت اجماتمدة
 ػػػػرراجمقػػ

اجمتطل  
 اجسرب  

 اجرق  اجكودم 
 نظرم عمل  ماموع

 Bot 410 ---- بةئإ نبرتةإ 1 1 1

 Mic 416 ---- تكنوجوجةر اجت مرات اجمةكركبةإ 1 1 1

 Pom 413 ---- تربةإ اجحرصبلت اجبسترنةإ 1 1 1

 Unv 411 ---- مشركع اجت رج 2 9 1

   ( 2مقرر اختةررل )  1 1 1

   ( 1مقرر اختةررل )  1 1 1

 (  : 2اجمقررات االختةرريإ )  -ب

 عدد اجسرعرت اجماتمدة
اجمتطل   ػػررػػػاجمقػ

 اجسرب  
اجرق  
 نظرل عمل  ماموع اجكودم

 Gen 417 ---- كرا إ اجرفرت اجكمةإ 1 1 1

 Gen 418 ---- تكنة  كرا   كسةتوجوجع 1 1 1

 Gen 419 ---- قتررديإ  إنترج اجهان  ع اجنبرترت اال 1 1 1

 Chm 413 ---- يةمةرء اإلنزيمرت 1 1 1

 Chm 3408 ---- يةمةرء اجتمثةل اجغذائع 1 1 1

 Chm 410 Chm 414 بةوتكنوجوجع بركتةن 1 1 1

 ( 1اجمقررات االختةرريإ )  -ج 

 عدد اجسرعرت اجماتمدة
 ػػػرراجمقػػػ

اجمتطل  
 اجسرب  

اجرق  
 نظرل عمل  ماموع اجكودم 

 Bot 411 ---- اجنبرتخروبإ كتكر ر  1 1 1

 Bot 412 ----  سةوجوجةر مزارع اج بلير اجنبرتةإ 1 1 1

 Bot 413 ---- تقنةرت اجابلج اجنبرتع جلبةئإ 1 1 1

 Mic 305 Mic 417 تنظة  األيض اجمةكركبع 1 1 1

 Mic 418 ---- م ربرت كمبةدات حةويإ 1 1 1

 Mic 419 ---- اجابلج اجمةكركبع جلبةئإ 1 1 1
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 برنرمج اجالوـ اإلقتررديإ كاإلجتمرعةإ اجزراعةإ   -9

 املطتٕٝ الجالح

  رل دراسع أكؿ

 اجمقررات اإلجبرريإ  –أ 
 عدد اجسرعرت اجماتمدة

 اجمقررات
اجمتطل  

 اجسرب 

اجرق  

 نظرم عمل  ماموع اجكودل

 Ecn 305 ---- عإقتررديرت اإلنترج اجزراعػ 1 1 1

 Ecn 306 ---- ػػإاجمزرعةإدارة األعمرؿ  1 1 1

 Ext 202 Ext 305 مبردئ اجتالة  اإلرشردل اجزراعع 1 1  1

 Ext 306 ---- تنمةإ اجماتمع اجمحل  اجريفػ  1 1         1

    (1مقػػرر إختةررل   ) 1 1 1

   (1مقػػرر إختةررل  ) 1 1 1

 

 (1اجمقررات اإلختةرريإ من خررج اجبرنرمج ) -ب 

 اجماتمدةعدد اجسرعرت 
 اجمقررات

اجمتطل  

 اجسرب 

اجرق  

 نظرل عملع ماموع اجكودل

 Agr 309 ---- إنترج محرصةل ) خرص( 1 1 1

 Pom 3405 ---- إنترج  ريهإ )خرص( 1 1  1

 Mic 306 ---- اجزراعإ اجحةويإ 1 1         1

 Ent 305 ---- مكر حإ حةويإ 1 1  1

 Pol 305 ---- إنترج دكاجن )خرص( 1 1 1
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 املطتٕٝ الجالح 

  رل دراسع  رنع 

 اجمقررات اإلجبرريإ  –أ 

 عدد اجسرعرت اجماتمدة 
 اجمقررات

اجمتطل  

 اجسرب  

اجرق  

 اجكودل
 نظرل عملع ماموع

 Ecn 310 ---- إحررء إقترػػردل 1 1 1

 Ecn 311 ---- تسوي  زراعػػػ  1 1 1

 Eُxt  307 ---- األسرة اجريفةػػػػإ 1 1         1

 Ext 203 Ext 308 نشر كتبنع اجمستحد رت اجزراعةإ 1 1  1

   (1مقرر إختةررل ) 1 1 1

   (1مقرر إختةررل ) 1 1 1

 

 (1اجمقررات اإلختةرريإ من خررج اجبرنرمج ) -ب 

 عدد اجسرعرت اجماتمدة
 اجمقررات

اجمتطل  

 اجسرب 

اجرق  

 نظرل عملع ماموع اجكودل

 Anm 309 ---- حةوانع )خرص(إنترج  1 1 1

 Veg 3416 ---- تقنةرت اجزراعإ اجمحمةإ 1 1  1

 Gen 310 ---- اجورا إ كاجماتمع  1 1         1

 FDT 306 ---- صنرعرت غذائةإ كأجبرف )خرص( 1 1  1

 Veg 307 ---- إنترج خضر كزينإ خرص 1 1 1
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 املطتٕٝ السابع 

  رل دراسع أكؿ

 ع  ، اإلرشرد اجزراع  ، اإلجتمرعاجفرعةإ : اإلقتررد اجزرااجت رررت  - 2

 اجريف  ، عرـ 

 اجمقررات اإلجبرريإ  –أ 

 عدد اجسرعرت اجماتمدة
اجمتطل   اجمقررات

 اجسرب 
اجرق  
 نظرل عملع ماموع اجكودل

 Ext 204 Ext 411 ت طةط كتقةة  برامج اجتنمةإ اجريفةإ 1 1  1

 Ext 412 ---- اإلرشرديإاجبرامج  1 1         1

 Ecn 311 Ecn 413 ػػعإقتررد جزئػ 1 1 1

   (2مقرر إختةررل ) 1 1 1

   (2مقرر إختةررل ) 1 1 1

   (2مقرر إختةررل ) 1 1 1

 ( 2مقررات إختةرريإ من داخل اجبرنرمج ) -ب 

 عدد اجسرعرت اجماتمدة
 اجمقررات

اجمتطل  
 اجسرب 

اجرق  
 نظرل عملع ماموع اجكودل

مقررات اإلقتررد اجزراع   -أ   
 Ecn 415 ---- تسوي  تكنوجوجع 1 1 1

 Ecn 204 Ecn 416 تاركف زراعع 1 1 1

 Ecn 417 ------ إقتررد ريرضع 1 1 1

 Ecn 418 ---- تحلةل أسارر زراعةػإ 1 1 1

 Ecn 311 Ecn 419 إقتررديرت علوـ األغذيإ 1 1         1

 Ecn 204 Ecn 420 إقتررديػػػػإتنمةإ  1 1         1

 Ecn 204 Ecn 421 موارد إقتررديػػػػإ 1 1         1

 مقررات اإلرشرد اجزراع   -ب
 Ext 414 ---- نظ  كمداخل اجامل اإلرشردل اجزراعع 1 1 1

 Ext 415 ---- اجقةردة  ع اجامل اإلرشردل اجزراعع 1 1         1

 Ext 416 ---- مارصرة كإدارة األزمرتقضرير إرشرديإ  1 1         1

 Ext 417 ---- تحلةل اجمشكبلت اإلرشرديإ اجزراعةإ 1 1         1

 Ext 418 ---- طرؽ كماةنرت اجامل اإلرشردل 1 1         1

 Ext 419 ---- اجتدري  اإلرشردل اجزراعػػع 1 1         1

 مقررات اإلجتمرع اجريف   -جػ 
 Ext 420 ---- دينرمةكةرت اجتغةر االجتمرعع 1 1         1

 Ext 421 ---- اجسكرف اجريفةػػػػوف 1 1         1

 Ext 422 ---- اجتدرج اجطبقع االجتمرعػع 1 1         1

 Ext 423 ---- اجقة  االجتمرعةإ اجريفةػػإ 1 1         1

 Ext 424 ---- اإلحررء اإلجتمرعع كتطبةقرته 1 1         1

 Ext 425 ---- طرؽ اجبحث اإلجتمرعػػػػع 1 1 1
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 ت رص  رع  " إدارة أعمرؿ زراعةإ "  -1

 اجمقررات اإلجبرريإ  –أ 

 عدد اجسرعرت اجماتمدة 
 اجمقررات

اجمتطل  

 اجسرب  

اجرق  

 نظرل عملع ماموع اجكودل

تدري   ع مارؿ اجمشركعرت  - 19 21

 (  2اجزراعةإ ) 

-------- Ecn 414 

  -------- (  2مقرر إختةررم )  1 1 1

  -------- ( 2مقرر إختةررم )  1 1 1

 (  2اجمقررات اإلختةرريإ  )  –أ 

 عدد اجسرعرت اجماتمدة

 اجمقررات
اجمتطل  

 اجسرب 

اجرق  

 نظرل عملع ماموع اجكودل

 Ecn 422 -------- إدارة مؤسسرت زراعةإ  1 1 1

تطبةقرت اجحرس   ع إدارة  1 1 1

 اجمشركعرت اجزراعةإ 

-------- Ecn 423 

 Ecn 424 -------- سةرسإ زراعةإ  1 1 1

 Ecn 425 -------- تمويل زراع   1 1 1
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 املطتٕٝ السابع 

  رل دراسػع  رنػع

اجت رررت اجفرعةإ : اإلقتررد اجزراع  ، اإلرشرد اجزراع  ، اإلجتمرع  -2

 اجريف  ، عرـ 

 

 اجمقررات اإلجبرريإ  –أ 
 

 عدد اجسرعرت اجماتمدة
 اجمقررات

اجمتطل  

 اجسرب 

اجرق  

 نظرل عملع ماموع اجكودل

 Ecn 426 ---- ػعإقتررد يلػػػ 1 1 1

تحلةل اجمشريل  1 1 1

 اإلجتمرعةإ كاجبةئةإ

---- Ext 426 

تقةة  اجبرامج كاألنشطإ  1 1  1

 اإلرشرديإ

---- Ext 427 

 Unv ---- مشركع اجت رج  2 9 1

411 

   (2مقرر إختةررل ) 1 1 1

   (2مقرر إختةررل ) 1 1 1
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 (2مقررات إختةرريإ من داخل اجبرنرمج ) -ب 

 عدد اجسرعرت اجماتمدة 
 اجمقررات

اجمتطل  

 اجسرب 

اجرق  

 نظرل عملع ماموع اجكودل

 مقررات اإلقتررد اجزراع   –أ 

 Ecn 3412 ---- اجزراعةإتقةة  اجمشركعرت  1 1 1

 Ecn 424 ---- سةرسإ زراعةػػػػػػإ 1 1 1

 Ecn 204 Ecn 425 تمويل زراعع  1 1 1

 Ecn 428 ---- تاررة خررجةإ 1 1 1

 Ecn 417 Ecn 429 إقتررد قةرسػػػػػع 1 1  1

 Ecn 204 Ecn 430 إقتررديرت األراضع كاجمةرق 1 1         1

 Ecn 204 Ecn 431 االقترػػػػردلاجت طةط  1 1         1

 مقررات اإلرشرد اجزراع   -ب

 Ext 428 ---- اإلرشرد اجبةئػػػػػػع 1 1         1

 Ecn 429 ---- اإلرشرد اجزراعع اجموجػػػه 1 1         1

 Ext 430 ---- اإلدارة  ع اإلرشرد اجزراعػػع 1 1         1

 Ext  431 ---- كاجرأل اجارـاالتررؿ اجامربةرل  1 1         1

 Ext  432 ---- اإلرشرد اجتسويقػػػػع 1 1         1

 Ext  433 ---- إرشرد مشركعرت موجدة جلدخل 1 1         1

 مقررات اإلجتمرع اجريف   -جػ 

 Ext 434 ---- تنمةإ اجماتمارت اجريفةإ اجمستحد إ 1 1      1

 Ext  435 ---- اجمقررنػػػػإاجماتمارت اجريفةإ  1 1 1

 Ext  436 ---- اجمشرريإ اجسةرسةإ اجريفةػػػػػإ 1 1         1

 Ext  437 ---- اجنظريرت االجتمرعةإ كتطبةقرتهر اجريفةإ 1 1         1

 Ext  438 ---- اجسةرسإ االجتمرعةإ اجريفةػػػػإ 1 1         1

 Ext  439 ---- جلمشركعرت اجرغةرةاجادكل االجتمرعةإ  1 1         1
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 ت رص  رع  " إدارة أعمرؿ زراعةإ "  -1

 اجمقررات اإلجبرريإ –أ 
  

 عدد اجسرعرت اجماتمدة
 اجمقررات

اجمتطل  

 اجسرب 

اجرق  

 نظرل عملع ماموع اجكودل

تدري   ع مارؿ اجمشركعرت  - 19 21

 (  1اجزراعةإ ) 

---- Ecn 

427 

 ---- ---- (  2مقرر إختةررم )  1 1 1

 ---- ---- ( 2مقرر إختةررم )  1 1 1

 (  2اجمقررات اإلختةرريإ  )  –أ 
 

 عدد اجسرعرت اجماتمدة
 اجمقررات

اجمتطل  

 اجسرب 

اجرق  

 نظرل عملع ماموع اجكودل

 Ecn -------- تكرجةف كمحرسبإ زراعةإ  1 1 1

432 

 Ecn -------- تشريارت زراعةإ كبةئةإ  1 1 1

433 

 Ecn -------- دراسإ جدكم اجمشركعرت اجزراعةإ  1 1 1

434 

 Ecn -------- إدارة اإلستثمرر اجزراع   1 1 1

435 
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 برنرمج األراض  كاجمةرق -2

 املطتٕٙ الجالح

 اجفرل اجدراس  األكؿ

اجرق  
 اجكودم

 اجمقرر
 عدد اجسرعرت اجماتمدة

 ماموع عمل  نظرم

Sol 307  1 1 1 تكوين أراض 

Sol 308  1 1 1 يةمةرء كماردف األراض 

Sol 309 1 1 1 جةوجوجةر 

Sol 310 1 1 1 تحلةل األراض  كاجمةرق 

 1 1 1 ( 2اختةررم )  ----------

 1 1 1 (  1اختةررم )  ----------

 (2اجمقررات االختةرريإ )
 

اجرق  
 اجكودم

 اجمقرر
 عدد اجسرعرت اجماتمدة

 ماموع عمل  نظرم

Sol 311  1 1 1 غركيرت األراض 
Sol 312  1 1 1 تقسة  كترنةف أراض 
Sol 313 1 1 1 تلوث األراض  كاجمةرق كمارجاتهر 
Sol 314 1 1 1 األسمدة اجاضويإ كإنترج اجكمبوست 

 (1اجمقررات االختةرريإ )
 

اجرق  
 اجكودم

 اجمقرر
 عدد اجسرعرت اجماتمدة

 ماموع عمل  نظرم

Ext 2302    1 1 1 أسرسةرت اإلرشرد اجزراع 

Eng 325    1 1 1 بندسإ اجرم كاجررؼ اجزراع 

Pat 2301  1 1 1 أسرسةرت أمراض اجنبرت 

Agr 2303   1 1 1 ترمة  كتحلةل تاررب 
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 املطتٕٙ الجالح

 اجفرل اجدراس  اجثرنع

 

اجرق  

 اجكودم
 اجمقرر

 عدد اجسرعرت اجماتمدة

 ماموع عمل  نظرم

Sol 316  1 1 1 طبةاإ أراض 

Sol 317 
مور وجوجةر كحرر 

 األراض 
1 1 1 

Sol 318 1 1 1 يةمةرء اجمردة اجاضويإ 

Sol 319 1 1 1 اجمةرق اجاو ةإ 

Agr 3428 
 إستزراع األراض  اجاديدة 

1 1 1 

 1 1 1 ( 1مقرر اختةررم )  

 ( 1اجمقررات االختةرريإ ) 
 

اجرق  

 اجكودم
 اجمقرر

 اجسرعرت اجماتمدةعدد 

 ماموع عمل  نظرم

Mic 308   1 1 1 مةكركبةوجوجةر األراض 

Ecn 3412  1 1 1 تقةة  اجمشركعرت اجزراعةإ 

Pes 305  1 1 1 مبةدات خرص 

Ent 305  1 1 1 مكر حإ حةويإ 

Veg 306  " 1 1 1 إنترج خضر " خرص 



 

 - 106 - 

 املطتٕٙ السابع

 اجفرل اجدراس  األكؿ
 

اجرق  
 اجكودم

 اجمقرر
 عدد اجسرعرت اجماتمدة

 ماموع عمل  نظرم

Sol 422 1 1 1 خروبإ اجتربإ كتغذيإ اجنبرت 

Sol 423  1 1 1 استربلح األراض 

Sol 424  1 1 1 تكنوجوجةر اجرم كاجررؼ اجزراع 

Pom 4305 1 1 1 إنترج  ريهإ خرص 

 1 1 1 ( 2مقرر اختةررم )  ----------

 1 1 1 ( 1اختةررم ) مقرر  ----------

 (2اجمقررات االختةرريإ )
 

اجرق  
 اجكودم

 اجمقرر
 عدد اجسرعرت اجماتمدة

 ماموع عمل  نظرم

Sol 425 1 1 1 إعردة است داـ اجمةرق اجاردمإ 

Sol 426 1 1 1 اجزراعإ بدكف تربإ 

Sol 427 1 1 1 اإلدارة اجمتكرملإ جلنفريرت 

Sol 428  1 1 1 اجزراعةإاألرصرد اجاويإ جلشئوف 

 (1اجمقررات االختةرريإ )
 

اجرق  
 اجكودم

 اجمقرر
 عدد اجسرعرت اجماتمدة

 ماموع عمل  نظرم
Ecn 430  1 1 1 إقتررديرت األراض  كاجمةرق 

Bot 406  1 1 1  سةوجوجةر اإلجهرد جل لةإ اجنبرتةإ 

Eng 460   1 1 1 صةرنإ أنظمإ اجرم كاجررؼ اجحديث 

Veg 408   1 1 1 إنترج اجنبرترت اجطبةإ كاجاطريإ 
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 املطتٕٙ السابع 

 اجفرل اجدراس  اجثرن 
 

اجرق  
 اجكودم

 اجمقرر
 عدد اجسرعرت اجماتمدة

 ماموع عمل  نظرم

Sol 429 1 1 1 يةمةرء األسمدة 

Sol 430 1 1 1 عبلقإ األرض برجمرء كاجنبرت 

Sol 431  1 1 1 اإلدارة اجحديثإ جؤلراض 

Unv 411 1 1 1 مشركع اجت رج 

 1 1 1 (                                                            2مقرر اختةررم )  ----------

 1 1 1 (                                                            1مقرر اختةررم )  ----------

 ( 2اجمقررات االختةرريإ )

اجرق  
 اجكودم

 اجمقرر
 عدد اجسرعرت اجماتمدة

 ماموع عمل  نظرم

Sol 432 1 1 1 اجتحلةل اجكةمركم جلنبرت 

Sol 433  1 1 1 است داـ اجنظرئر اجمشاإ    اجزراعإ 

Sol 434  1 1 1 األراض  اجمرريإ 

Sol 435 1 1 1 اجانرصر اجدقةقإ    اجتربإ كاجنبرت 

Sol 436  1 1 1 كتطبةقرتهرنظ  اجمالومرت اجاغرا ةإ 

 (1اجمقررات االختةرريإ )

اجرق  
 اجكودم

 اجمقرر
 عدد اجسرعرت اجماتمدة

 ماموع عمل  نظرم

Eng 451   1 1 1 أسرسةرت اجطرقإ اجاديدة كاجتاددة 

Mic 415  1 1 1 اجمارجاإ اجمةكركبةإ جلم لفرت 

Veg 411  1 1 1 ترمة  كتنسة  اجحدائ  كاجمواقع 

Pes 406  1 1 1 تلوث اجبةئإ برجمبةدات 

Veg 416  1 1 1 تقنةرت اجزراعإ اجمحمةإ 
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 ٛـاً اٌتكالٗـأسل
 ( : 19مردة )

تطب  أحكرـ بذق اجبلئحإ علع طبلب اجفرقإ األكجػ  اجاػدد اجملتحقػةن     -أ

برجكلةإ  ع اجارـ اجارماع اجترج  مبرشرة العتمردبر من اجاهرت اجم ترإ 

 ) خطإ جديدة ( .  

برجنسبإ جلطبلب اجقدامع اجمقةدين برجكلةإ قبل صػدكر بػذق اجبلئحػإ ،     -ب

تطب  علةه  اجبلئحإ اجداخلةإ اجسربقإ اجرردرة بػرجقرار اجػوزارم رقػ     

كاجمادجػػإ بقػػرار اجمالػػع األعلػػع جلارماػػرت ـ 12/2/2626بتػػرريخ  991

ـ ) اج رص برجسمرح جلطبلب اجحرصلةن علع اجثرنويػإ  29/22/1001بترريخ 

( إجػع أف يػت    ارمإ شابإ اجريرضإ جلقبوؿ بشابإ اجهندسػإ اجزراعةػإ   اج

 ت رج أخر طرج  منه  ) خطإ قديمإ ( .  

ياػوز جلطػبلب اجملتحقػةن برجكلةػإ مػن سػنوات سػربقإ كمقةػدين          -جػ 

برجمستول األكؿ أك اجثرن  اإلنتقرؿ إجع أحكرـ بذق اجبلئحإ باػد إجػراء   

 دراسته .   اجمقرصإ اجالمةإ اجبلزمإ جمر سب  جه 

 ( :12مردة )   

تسرم أحكرـ قػرنوف تنظػة  اجارماػرت كالئحتػه اجتنفةذيػإ كاجلػوائ         -أ 

اجمنظمإ جشئوف اجدراسإ كاإلمتحرنرت برجارماإ  ع شكف مر ج  يرد بػه  

 نص  ع بذق اجبلئحإ .  

 991تلغ  اجبلئحإ اجداخلةإ اجسربقإ اجرػردرة بػرجقرار اجػوزارم رقػ       -ب 

كاجمادجإ بقرار اجمالع األعلع جلارمارت بتػرريخ  ـ 12/2/2626بترريخ 

 ةمر عدا أحكرمهػر اجمنظمػإ جمرحلػإ اجدراسػرت اجالةػر      ـ ، 29/22/1001

برجكلةإ ،  ةستمر اجامل بهر جحةن اإلنتهرء من تطوير برامج اجدراسػرت  

 اجالةر . 
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اجمقررات اجتكمةلةإ جلطبلب اجػذين سػةقوموف برجتسػاةل جلدراسػرت      -جػ 

ةر ت رررته  باد بدء اجامل بهذق اجبلئحإ تكوف من كاقع اجالةر  ع غ

 اجمقررات اجمدرجإ بهذق اجبلئحإ .  

 جلطبلب اجمتفوقةن سلإ من اجمقررات اإلضر ةإ  ت رص اجكلةإ( : 16مردة )

Additional courses ( AdC )   يحػػدد مالػػع اجكلةػػإ موعػػد

كأمرين دراستهر كأعداد اجطػبلب اجمتفػوقةن  ػع يػل برنػرمج      

كاجذين ستكوف جه  حريإ اجقةرـ بدراسإ بذق اجمقررات ، كت ضع 

بذق اجمقررات جادد أسربةع اجدراسإ كنظػ  اإلمتحرنػرت كتقػوي     

اجطبلب كنس  اجحضور اجواردة بهذق اجبلئحإ ، كال تحتس  سرعرت 

ت ضمن اجسرعرت اجماتمدة اجبلزمإ جلت رج كال ضمن بذق اجمقررا

اجماموع اجترايمع جلطرج  ، كبػذق اجمقػررات توضػحهر اجسػلإ     

 اجترجةإ :  

 

 .  سلإ اجمقررات اإلضر ةإ اج رصإ برجطبلب اجمتفوقةن . 21جدكؿ 

اجرق  

 اجكودم
 اجمقرر

 عدد اجسرعرت اجماتمدة

 نظرم
تدريبرت 

 عملةإ
 ماموع

AdC 501 1 1 1 محرسبإ 

AdC 502 1 1 1 اجاوان  اجقرنونةإ  ع اجزراعإ 

AdC 503 1 1 1 تقنةرت قواعد اجبةرنرت 

AdC 504 1 1 1 اجكتربإ كاجمحرد إ  ع اجلغإ اإلنالةزيإ 

AdC 505 1 1 1 إدارة اجموارد اجبشريإ 

AdC 506 1 1 1 اجمهررات اإلداريإ 

AdC 507 1 1 1 إدارة األزمرت اجزراعةإ 

سػرعإ   21يمن  اجطرج  شهردة برنرمج اجتمةز اجالم  باد إجتةػرزق بناػرح   ك

 ماتمدة علع األقل من سلإ اجمقررات اجسربقإ .   
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 الباب اخلاوظ
الٟشٛ التدزٖب الصٗفٜ
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 ظـاب اخلاوـالب

 ٜــٛ التدزٖب الصٗفــالٟش

يكلف اجطبلب اجمقةدين برجرفةن اجثرنع اجثرجث بكداء تدري  عملع ( : 2مردة )

بمرا   اجكلةإ اجم تلفإ أك بإحدل اجاهرت اجمترلإ بت ررػرته   

األقل جكل  رقإ خػبلؿ اجاطلػإ   ، كيكوف اجتدري  جمدة شهر علع 

اجرةفةإ ، كيحدد مالع اجكلةإ بنرء علع مقترحرت األقسػرـ  ػع   

كأمػرين اجتػدري  كنظػرـ توزيػع     نهريإ اجارـ اجارماع ماػرالت  

، كال ياوز إعفرء اجطرج  من اجتػدري  اجرػةفع يلػه أك    اجطبلب

مت لفةن عن اجتدري  مع طبلب تدري  اجطبلب اج  تجزء منه ، كي

اجارـ اجترجع ، كال يمػن  اجطرجػ  درجػإ اجبكػرجوريوس إال إذا أدل     

 اجتدري  علع نحو مرضع .

قإ اجمنقػوؿ  راجمقرر مكمبلن جمقررات اجفياتبر اجتدري  اجرةفع ( : 1مردة )

منهر اجطبلب كال يضرؼ تقديرق  ةػه إجػع تقػديرق اجاػرـ ، يمػر      

يحس  اجتدري  مردة رسوب . كيت  تدري  من ج  يؤدق بنارح  ع 

اجسػػنإ اجترجةػػإ كال يمػػن  اجطرجػػ  درجػػإ اجبكػػرجوريوس إال باػػد 

 إجتةرزق اجتدري  اجمةدانع بنارح .

  اجتػدري  يلػه أك باضػه داخػل مرا ػ  اجكلةػإ أك       ياوز أف يت( :1مردة )

اجارماإ أك خررجهر يمر ياوز أف يت  اجتدري  خررج جمهوريػإ  

مرر اجاربةإ جمن يرغ  من اجطبلب علع نفقته  اج رصإ كذج  

بنرء علع إقتراح اجطرج  كتوصةإ مالع اجقس  كموا قإ مالػع  

 اجكلةإ .

اجتػدري  خػررج اجكلةػإ شػهردة     يقدـ اجطرج  باد إتمرمػه  تػرة   ( :9مردة ) 

ماتمدة من اجاهإ اجتع ت  تدريبه  ةهر مبةنرن بهر مسلكه ك اجمػدة  

 اجتع قضربر  ع اجتدري  كنوع اجتدري  .
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يلتزـ اجطرج  بتقدي  تقرير كاؼ عن اجفتػرة اجتػع قضػربر  ػع     ( :2مردة )

اجتدي  مبةنرن به نوع اجتدري  كمارالته كمدتػه كاج بػرات اجتػع    

ب  مارالت اجتدري  اجتع زادت خبرته جلاقبػرت اجتػع   إيتسبهر كأ

 كاقتراحرته  جتحسةن اجتدري  . اعترضته

درجػإ   200يػت  تقةػة  اجتػدري  بحةػث تكػوف اجنهريػإ اجكبػرل        ( :9مردة )

 درجإ علع أف توزع علع اجنحو اجترجع : 92كاجرغرل 

درجإ جلتدري  كي تص بهر اجمشرؼ اجداخلع كتكوف منرصػفإ   20-أ 

 كبةن اجمشرؼ اج ررجع إف كجد .بةنه 

درجإ جلحضور كاجسلوؾ اجش رػع جلطرجػ  أ نػرء اجتػدري       12-ب 

كي تص بهر اجمشرؼ اجداخلع كجذج  تراعع نسبإ اجحضػور بػػ   

 أيرـ غةرب حد أقرع ( . %20 ) 92

 من اجطرج  . ـدرجإ اجتقرير اجمقد 12-جػ 

 

 التالٗٛ : متٍح اللمٗٛ دزدٛ دبمًٕ الدزاضات العمٗا فٜ التخصصات 
 مراقبإ جودة    .2

 اجزراعةإ كحمريإ اجبةئإ .اجمةكركبةوجوجةر  .1

 نحل اجاسل كدكدة اجحرير . .1

 اجتحرجةل اجكةمةرئةإ اجزراعةإ . .9

 تقةة  اجمشركعرت اجزراعةإ . .2

 تكنوجوجةر اجمحمةرت اجزراعةإ . .9

 مارمبلت قبل اجحررد علع اجحرصبلت اجبسترنةإ . .9

 األراضع اجاديدة.تكنوجوجةر اجزراعةإ اجحةويإ  ع  .2

 إدارة كتشغةل اجمادات اجزراعةإ. .6

 اإلرشرد كاجتنمةإ اجريفةإ . .20

 تيمر تمن  اجكلةإ درجتع اجمرجسػتةر كاجػديتوراق  ػع ماػرال    

 . ( برنرمج مرجستةر كديتوراق1اجم تلفإ ) اجالوـ اجزراعةإ
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 الباب الطادع

 ُٕ ــــاع غ٠ــــقط
خدوٛ اجملتىع ٔتٍىٗٛ الب٠ٗٛ
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 خدوٛ اجملتىع ٔتٍىٗٛ الب٠ٗٛقطاع 

 األٌػطٛ الب٠ٗٗٛ
 

 يساع بذا اجقطرع إجع تحقة  عدة أبداؼ أبمهر :

مػع   حدات ذات اجطػربع اج ػرص كتفرعلهػر   وتطوير أعمرؿ اجمرايز كاج (2

  تلفإ .اجبةئإ اجمحةطإ بكنشطتهر اجم

إجػػراء دكرات تدريبةػػإ جلمهندسػػةن اجػػزراعةةن بػػرإلدارات جزراعةػػإ    (1

 .بمحر ظإ اجدقهلةإ 

 حمبلت اجقومةإ برجتاركف مع كزارة اجزراعػإ جمحرصػةل  جااإلشتراؾ  ع  (1

 اجقطن( . –األرز  –بنار اجسكر  –اجذرة  –) اجقم  

كزارة اجزراعػإ  تدعة  مشركع تدري  شبرب اج رياةن برإلشتراؾ مػع   (9

إنترج اجحةواف  –عةش اجغراب  – ع مارالت عديدة مثل : ) عسل اجنحل 

 صةرنإ اجمادات كا الت اجزراعةإ ...( . –إنترج اجدكاجن  –

دع  اجقوا ل اإلرشػرديإ بػرإلدارات اجزراعةػإ اجم تلفػإ كحػث اجطػبلب        (2

 كأعضرء بةئإ اجتدريع برجمشرريإ  ع االنشطإ اجماتماإ .

 إصدار اجنشرات اإلرشرديإ جلارملةن  ع اجمارؿ اجزراعع . (9

 عقد اجمؤتمرات كاجندكات . (9
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 الٕسدات ذات الطابع اخلاص
 بلمٗٛ الصزاعٛ 

 

 كحدات ذات طربع خرص كبع: أرباإيوجد برجكلةإ 

كيسػاع   قبلبشػو : بكلةإ اجزراعإ كتاررب اجزراعةإ جمريز اجبحوث كا (2

 اجمحرصػةل اجزراعةػإ اجمتنوعػإ   بذا اجمريز إجػع إسترػبلح كزراعػإ    

كإنترج شتبلت األشارر كاجفريهإ كاجمحرصةل كإنترج اجدكاجن كاجلحػوـ  

 .كغةربر .

اجوحدة إجع إجراء اجتحرجةػل اجكةمةرئةػإ جلاةنػرت اجغذائةػإ كغةػر       قبذ (1

 اجغذائةإ كإجراء اجبحوث اجالمةإ كتدري  اجطبلب كغةربر .

دراسػإ  كيساع بذا اجمريز إجع  أبحرث تلوث اجبةئإ برجمبةدات :مريز  (1

 اجتك ةر اجسرـ جلمبةدات علع اإلنسرف ك مكر حإ اجحشرات كغةربر .

كيسػػاع بػػذا  ستشػػرريإ اجزراعةػػإ :ديإ كاإلمريػػز اج ػػدمرت اإلرشػػر (9

توجةه اجبحوث اجزراعةإ نحػو   اجمريز إجع تحقة  عدة ابداؼ أبمهر :

اجمنتاػػةن اجػػزراعةةن مشػػكبلت اإلنتػػرج اجزراعػػع اجمحلػػع كتاريػػف  

برجمستحد رت كاجمبتكرات اجزراعةإ كعقد اجػدكرات اجتدريبةػإ كتقػدي     

 .خطط كمقترحرت خرصإ برجمشركعرت اجزراعةإ كغةربر 
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 ون احلاضب آلىلاوع
  2662لحرس  ا جع برجكلةإ عرـ أكؿ مامل جت  إنشرء . 

    كتامػل ماظػ   جهرز 90كت  إنشرء  بلث مارمل أخرل بطرقػإ إجمرجةػإ 

( wire lesesاالجهزة علع نظػرـ إسػتقبرؿ السػلكع جلشػبكإ اجدكجةػإ )     

 .  ع مواقع يثةرق من اجكلةإ  LAPTOPكيمكن جلطرج  إست داـ 

 

 دلمٛ اللمٗٛ ) دلمٛ العمًٕ الصزاعٗٛ (
 مالإ اجالوـ اجزراعةإ تردربر يلةإ اجزراعإ بارماإ اجمنرورة 

  تقنةػإ االترػرالت    . كقد أعد مريز2699تردر اجمالإ شهرير منذ عرـ

كاجمالومرت بارماإ اجمنرورة برنرمج خرص يست دـ يقرعػدة بةرنػرت   

 11جؤلبحرث اجتع تنشر برجمالإ ك حةث إنهر يرنت ترػدر منػذ حػواجع    

 عرـ  هنرؾ عمل ض   يارل إلدخرؿ بةرنرت األبحرث منذ ذج  اجترريخ.

     كقػػد تػػ  ادخػػرؿ اجمل رػػرت برجلغػػإ اإلنالةزيػػإ جلسػػنوات سػػربقإ

(volumes.كجررل اجامل  ع بذا اجشكف ) 

    يمر ت  إدخرؿ اجمل ررت اإلنالةزيإ ألبحرث اجمرجسػتةر كاجػديتوراق

 كاجت  أجريت بواسطإ طبلب اجدراسرت اجالةر برجكلةإ.

         كيت  إضر إ اجمل رػرت مػن اجرسػرئل اجالمةػإ اجحديثػإ علػع  تػرات

منتظمػػإ ك يمكػػن جامةػػع مسػػت دم  اجشػػبكإ بػػإجراء اجبحػػث علػػع  

اجموضوعرت اجالمةإ اجتع يرغبوف  ةهػر بكػل يسػر برسػت داـ مفػرتة       

 جلموضوعرت اجتع يرغبونهر.
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 البـاب الطابـع
قطاع غ٠ُٕ إدازٚ اجلٕدٚ
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 ٔسدٚ ضىاُ اجلٕدٚ 

 رؤيإ اجوحدة

تحقة  مسػتول متمةػز مػن األداء  ػع اجفرعلةػإ اجتالةمةػإ كاجبحثةػإ        

دة اجتالػة    واجماريةر اجقةرسةإ جاكتنمةإ اجبةئإ تتف  مع كخدمإ اجماتمع 

 طبقرن جمتطلبرت اجهةئإ اجقومةإ جضمرف جودة اجتالة  كاالعتمرد .

 اجوحدة رسرجإ

االرتقرء اجمستمر برجاملةإ اجتالةمةإ كاجبحثةإ كخدمإ اجماتمع كتنمةػإ  

اجبةئإ من خبلؿ اجتقةػة  اجمسػتمر كاجتغذيػإ اجراجاػإ جامةػع األطػراؼ       

 تفةدين من اج دمإ  ع إمكرنةرت خرياع اجكلةإ .اجمانةإ جكس   قإ اجمس

 
 إختصاصات ٔسدٚ ضىاُ اجلٕدٚ ٔاالعتىاد باللمٗٛ 

 عتمرد برجكلةإ بمر يلع :ت تص كحدة ضمرف اجاودة كاإل

 عتمرد برجارماإ مػن أجػل تقةػة     اجتاركف مع مريز ضمرف اجاودة كاإل

حػددتهر  االداء كضمرف جودة اجتالة  برجكلةإ  ػع ضػوء اجفلسػفإ اجتػع     

 اجهةئإ اجقومةإ جضمرف جودة اجتالة  كاالعتمرد .

 علػع مسػتول    –تةاةإ اجارماإ  ةمر ي تص باودة اجتال  ارتطبة  إست

 اجكلةإ .

 داء كضمرف جودة اجتالة  برجكلةإجتقةة  األ ملرإنشرء نظرـ مالومرت متك 

 دة اجتالة  برجكلةإ كتقدي  تقرير ومترباإ أنشطإ تقةة  االداء كضمرف ج

 سنول إجع اجمريز اجرئةسع برجارماإ .

 دارات ت استشػرريإ جؤلقسػرـ اجالمةػإ كاالصػ    تقدي  أدجإ إرشرديإ كخدمر

 اجم تلفإ برجكلةإ  ةمر يتال  بضمرف جودة اجتالة  .
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    المةػإ  جكأعضػرء بةئػإ اجتػدريع برالقسػرـ ا    اجامل مع كيػبلء اجكلةػإ

دبر جلحروؿ علع ةئإ اجكلةإ كإعداهكاجارملوف برإلدارات اجم تلفإ علع ت

 تمرد .عاال

   إعداد اجدراسإ اجذاتةإ تبار جماريةر اجهةئإ اجقومةإ جضمرف جودة اجتالة

 كلةإ .ألداء اجكاالعتمرد 

 ع ا تعكتقدي  اجدع  اجفنع  آداء اجكلةإباإ رمت : 

متطلبػرت سػوؽ   راسةإ الحتةرجرت اجماتمع كدمدل مبلئمإ اجبرامج اج .2

 اجامل .

كاجمنربج كاجبرامج اجدراسةإ برسػرجإ اجكلةػإ   مدل ارتبرط اجمقررات  .1

كأبدا هر اإلستراتةاةإ ، كمدل توا ر نظرـ كاض  كمتطػور جلقةػرس   

 اجمستمر جهذا االرتبرط .

مدل كجود منهج دراسع محػدد كمتطػور جكػل مقػرر بمػر يضػمن        .1

 الت .رمبلحقإ اجارر  ع جمةع اجما

 ب .داء اجطبلآمدل توا ر نظ  محددة كمالنإ كعردجإ جتقةة   .9

مدل مبلءمإ اجمقررات كعدد اجسػرعرت جكػل مقػرر جمتطلبػرت مػن        .2

اجدرجإ اجالمةإ ك قرن جلماريةر كاألنمرط اجتع تحددبر اجهةئإ اجقومةإ 

 جودة اجتالة  كاالعتمرد . جضمرف

اسةإ ، كاجمقررات  مع متطلبرت اجتػرخةص  ردمإ اجبرامج اجمبلءمدل  .9

سػتهر اجحرػوؿ علػع    اجمهنع ، كذج   ع اجمهن اجتع تسػتوج  ممرر 

 ترخةص من جهرت أخرل خررج اجارماإ .

اجبرامج اجدراسةإ جمتطلبرت إعداد خريج جديػإ اجقػدرة   مدل مبلءمإ  .9

بػداع ، كتحمػل اجمسػئوجةإ ،    إلا، كعلع اجتحلةل ، كاجتفكةر اجمنطقع 
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ئل اجتكنوجوجةػإ اجحديثػإ ،   ركاجامل ضمن  ري  ، كاجتارمل مع اجوسػ 

 اجارجمةإ .ك ه  حقةقإ اجمتغةرات 

قسرـ اجالمةػإ  ػع براماهػر    ر يل أك باض األتتمتع به اجتع اتاجمةز .2

 كأنشتطهر اجبحثةإ .

 اجتالػة    األيرديمةإ اجتع تحددبر جارف قطرع مدل اإلجتزاـ برجماريةر .6

 ك قرن جلدراسرت اجتع تت   ع بذا اجشكف .اجزراعع 

 يلع : ا ر خدمرت اجطبلب برجمستول اجمبلءـ  ةمر يتال  بمرومدل ت .20

 رعريإ اجشبرب .أنشطإ  -

 قرمإ برجمدف اجارماةإ .اإل -

 دع  اجكترب اجارماع. -

 مكر آت اجتفوؽ . -

 اجمسرعدات اجم تلفإ كتشمل : -

 قركض    (2

 مسرعدات مرجةإ (1

 مسرعدات عةنةإ   (1

 جتمرعةإ أخرلإمسرعدات  (9

 مدل مبلءمإ أعداد اجطبلب اجمقبوجةن جبلمكرنةرت اجمترحإ .22

 إضر ةإ جلطبلب اجمتمةزين .كحوا ز  توا ر خدمرتمدل  .21

 مدل يفرءة اجنظرـ اجمتبع  ع إجراء اإلمتحرنرت كرصد اجنترئج . .21

 خذ برجنظ  اجحديثإ جلتقةة .مدل األ .29
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 االزغــاد االكــادميٜ
 أِدافـــْ(  –) وفّٕوــــْ 

 
  اجمرشد االيرديمع من بو

: بو عضو بةئإ تدريع اجػذل   Academic advisorيرديمع اجمرشد األ -

جػ   ي تررق مالع اجكلةإ باد ترشة  اجقس  اجالمع  جػه جتوجةػه اجطر  

قد تاترضه أ نػرء اجدراسػه كيكػوف    حل اجمشكبلت اجتع كمسرعدته  ع 

 رأيه استشررير.

 أبداؼ األرشرد االيرديمع  

بلقةرت اجتال  / اجقةرـ برجرعريه اجالمةػإ  / اخكلةإ جاجطرج  بلوائ  ا تاريف

 تػرة دراسػته حتػع     خػبلؿ كاأليرديمةإ كاالجتمرعةإ كاجثقر ةه جلطبلب 

 ... هت رج

 : كيمكن أف يفةدؾ اجمرشد االيرديمع  ع االتع 

تاريف اجطرج  برجتقرجةد اجارماةإ كقرنوف تنظة  اجارمارت كجػوائ     .2

 اجكلةإ .

 ةهػر ير ػإ    جكل طرجػ  يسػال  ي رص اجمرشد األيرديمع بطرقإ  .1

 اجبةرنرت اجبلزمإ عنه ، ك اجنترئج اجتع حرل علةهر .

يػل  رػل    جمقررات اجتع يسال  ةهر اجطرجػ   ػع  يقوـ بمراجاإ ا .1

دراسع حتع ت رجه من اجكلةػإ ، كيكػوف رأل اجمرشػد األيػرديمع     

إستشررير ، كاجطرج  بو اجمسئوؿ يلةإ عػن اجمقػررات اجتػع يقػوـ     

 رء علع رغبته .برجتساةل  ةهر بن



 

 - 123 - 

تاريف اجطرج  بكةفةػإ إدارة اجوقػت ) توزيػع اجوقػت بػةن كسػرئل        .9

اجنشػرطرت   –تحرةل اجمالومػرت اج رصػإ بػرجمقررات كاجمػذايرة     

 اجوسرئل اجتر ةهةإ ( . –اجطبلبةإ 

توطةد اجابلقإ بةن اجطرج  كأعضػرء بةئػإ اجتػدريع كإدارت اجكلةػإ      .2

ريل اجتػع تقربلػه   ذجػ  بحػل اجمشػ   اجم تلفإ اجتع يتارمل ماهػر ك 

 واصل مع أعضرء بةئإ اجتدريع بفرعلةه .كاجت

تاريػػف اجطرجػػ  برجمواصػػفرت اجارمػػإ ج ػػريج يلةػػرت اجزراعػػإ    .9

اجم تلفإ كمواصفرت يل برنرمج طبقر جلماريةر اجقومةإ  هركببراما

 االيرديمةإ اجمرجاةإ كعبلقته بسوؽ اجامل .

اجطبلبةػإ   هطنشػ تحفةز اجطلبػإ كاجطرجبػرت علػع االشػتراؾ  ػع اال      .9

 كتوضة  اجابلقإ بةنهر كبةن اجتفوؽ اجالمع .

جػػع كاالنترنػػت مػػع اجحرسػػ  ا تاريػػف اجطرجػػ  بكبمةػػإ اجتارمػػل  .2

ةارب اجمقػررات كأداء  مرت اجتع تفةدق  ػع اسػت  جلحروؿ علع اجمالو

. كتسهةل  قبل اجقرئمةن برجتدريعاجنشرطرت اجم تلفه اجمطلوبإ من  

 اجحرس  االجع  ع اجكلةإ .امكرنةإ است داـ اجطرج  جمارمل 

تاريف اجطرج  بنظػرـ اجمكتبػإ كيةفةػإ اجحرػوؿ علػع اجمراجػع        .6

 اج رصإ بكل مقرر كتسهةل اجتارمل ماهر .

أيسرب اجطرج  مهررة اجامل  ع جمرعإ كمهػررة االترػرؿ يوسػةلإ     .20

جمشرريته  ع خدمإ اجماتمع كتنمةإ اجبةئػإ كيػذج   ػع سػوؽ     

جمررنع كاجمػزارع كاجمؤسسػرت   اجامل كتسهةل مكموريإ تدريبه  ع ا

 ذات اجرله برجبرنرمج اجذل ينتمع أجةه اجطرج  جربطه بسوؽ اجامل .

تاريف اجطرج  بنظرـ اجدراسرت اجالةػر برجكلةػإ حتػع تكػوف حػر زا       .22

جتفوقه   ع مرحلإ اجبكرجوريوس كاجتساةل باد ت رجه   ع أحدل 

 اجم تلفإ  اجديتوراة  ك أك برامج اجمرجستةراجدبلومرت 
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 ػع ضػوء   زاير اجتع تقدمهر إدارة اجكلةإ تاريف اجطرج  اجمتفوؽ برجم .21

 جوائ  كموارد اجكلةإ .

تاريف اجطرج  بدكرق االسرسع  ع اجاملةإ اجتالةمةإ كتوجةهػه علػع    .21

  ع حل مشريله .اجتال  اجذاتع كاالعتمرد علع اجذات 

 ارشرد اجطرج  إجع يةفةإ ارتبرطه برجكلةإ باد ت رجه . .29

 يه يردة مداراجقةرـ برجتدريبرت اجبلزمإ جزعلع  تشاةع اجطبلب -

 اجالمةإ كاجثقر ةإ

ض اجوظةفةػإ اجمتػو رق   كمشرريإ اجطبلب  ع اجتفكةر  ع اجار -

 ج رياع اجكلةإ برجتنسة  مع اجاهرت ذات اجابلقإ

 قواعد اجسبلمه كاالمرف  ع اجمارمل اجدراسةإ

 ع غرجبةإ اجمقررات اجدراسةإ برجكلةإ كاجتػع  اجدركس اجماملةه جزء برـ 

يكتسػػ  اجطرجػػ  مػػن خبلجهػػر مهػػررات اجتارمػػل مػػع األجهػػزة اجالمةػػإ  

 بم تلػف أشػكرجهر ، كعلةػه  ػإف جمةػع     كاجزجرجةرت كاجمواد اجكةمركيػإ  

جسػبلمه كاالمػرف اجارمػه داخػل اجمارمػل      االجتزاـ بقواعد اجطبلب علةه  ا

أخرل  ةط اجترجةه برالضر إ إجع أل قرعداجدراسةإ كاجتع سنوردبر  ع اجنقر

 جلطبلب من قبل اجقرئمةن علع إدارة اجمارمل اجدراسةإ .توجه 

 
 أٔاًل : قبن الدخٕه إىل املعىن يجب إتباع اآلتٜ :

  ض كاجنظةف كاجذل يفضل أف يكػوف مرػنوعر   اجمامل االبة برجطوارتداء

 من اجقطن كجةع االجةرؼ اجرنرعةه كيا  طةه برالزرار .

  ارتداء حذاء يرمل يغطع اجقدـ تمرمر كيمنع تمرمر ارتداء اجرندؿ أك مر

 شربه داخل اجمامل .
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  عدـ اصطحرب أل متالقرت ش رةإ من يت  كمذيرات أك شنط داخل

 اجمامل .

 كبرت داخل اجمارمل .ال يسم  اطبلقرن برالطامه كاجمشر 

 ضػ    داء اجمبلبع اجفضفرضإ كاجحلع داخل اجمامل . يمر يا تعدـ ار

 اجشار اجطويل إجع اج لف قبل اجدخوؿ إجع اجمامل .

 

 : أثٍاٞ التٕادد باملعىن :  ثاًٌٗا 

  هػر طػواؿ  تػرة كجػودة  ػع      نبمتأف يكػوف يقظػر ك   علع اجطرج  يا

 .اجمامل

 ديإ  ع جمةع االكقرت داخل اجمامليا  اجتررؼ بطريقه مسئوجإ كج. 

        داخػل  يا  عدـ تػداكؿ االحرديػث اجارمػه كاج رصػه أك اجقػرء اجنكػرت

 .اجمامل

      يريػإ منهػر   حريا  اتبػرع اجتالةمػرت اج رصػإ برجػدركس اجاملةػإ اجت

 كاجشفهةإ .

       ع حرجإ عدـ كضوح أل توجةهرت ياػ  اجرجػوع إجػع اجمسػئوؿ عػن 

 اجمامل قبل اجراء أل تاررب .

  كاجمحرجةل اجموجػودق داخػل   يا  عدـ جمع االجهزق كاجمواداجكةمةركيه

 اجمامل اال بتوجةهرت من اجمسئوؿ عن اجمامل .

  جنظررات اجواقةػإ عنػد اجتارمػل مػع اجمػواد اجكةمركيػإ أك       ايا  ارتداء

 كجدت . فإاجحرارق كال يكتفع برجنظررق اجطبةه 

    علع اجطرج  االجتزاـ برجمكرف اجم رص جه داخل اجمامل كعػدـ اجتنقػل

 جلضركرة اجتع يتطلبهر اجامل .من مكرف الخر اال 

      يا  اجحفرظ علع مكرف اجامل نظةفر طواؿ اجوقػت كباػد االنتهػرء مػن

 اجدركس اجالمةإ  
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    يا  ارتداء قفرز مقركـ جلكةمركيرت عند اجتارمل مع اجمحرجةػل كاجمػواد

 اجكةمركيه .

      ال يا  استامرؿ ادكات زجرجةه مكسػورق أك مشػركخه تانبػر جحػدكث

ـ يا  مار إ االمرين اجم رره جطفريإ اجحري  جركح عند االست دا

 كطريقإ است دامهر

 . يفضل عدـ است داـ اجادسرت اجبلصقإ أ نرء اجامل برجمامل اجدراسةإ 

 الب اجغرزات كاجتاررب اجتع ينتج عنهر اب رق كغرزات يا  اجرائهر  ع د

 اجمتوا ر  ع اجمامل .

 إ اجسػرئلإ أك  اجكةمةرئةػ الحواؿ استنشرؽ اجمواد ا نال يا   ع أل حرؿ م

مسػئوؿ اجمامػل جبلستفسػرر عػن اجمػواد      تذكقهر كيا  اجرجوع إجػع  

 اجكةمةرئةإ.

    يحذر تمرمرن است داـ اجمرصإ اج رصإ برجمحرجةل عن طري  اجف  كياػ

 ست داـ مرصه آجةه أك اجمنفرخ اجمطرط اج رص بذج  .إ

 ا  غسػلهر  يا  أبارد اجةدين عن اجاةن كاجوجه ا نرء اجراء اجتاررب كي

 برجمرء كاجرربوف عند االنتهرء من اجراء اجتاررب .

 

 : قبن وغادزٚ املعىن:  ثالجًا

       ال يا  اعردة اجكةمركيرت اجمست دمإ إجع اجوعػرء االصػلع كجكػن ياػ

 اجت لص منهر بطريقإ صحةحإ  ع االمرين اجم ررإ جذج  .

 ع اجمكرف اجم رص جهر .جرجرت اجيا  إعردة االجهزة كاجز 

 جقرء اجزجرج اجمكسور  ع االحواض كجكن يا  اجت لص منهر  ػع  عدـ ا

 اجمكرف اجم رص جذج  

 طبلب .مرين اج رصإ برجيا  تنظةف اال 

     يا  اجتكيةد من إطفرء االجهزة اجكهربرئةإ كيػذج  إطفػرء مرػردر

 اجغرز قبل مغردرة اجمامل .
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 إزغادات لطالب كمٗٛ الصزاعٛ
 اجسبةل إجع اجنارح كاجتفوؽ

 كاجواجبرت() اجحقوؽ 

 

مػرـ  ترجةػإ جر ػع أداء اجكلةػإ كاالج   طرج  إبت  برجمبلحظرت اجاجعزيزل 

 حقوق  ككاجبرت ب

أجخ( حةػث ال  جواجػه...  –ريرضػةإ   –ر ةإ ابت  برالنشطإ اجطبلبةإ ) ق  .2

بهػر  ػع نسػبإ اجغةػرب ، يػذج  ابػت         تحتس  عدد أيػرـ االشػتراؾ  

االسػر اجطبلبةػإ   برجترشة   ع جارف اتحػرد اجطػبلب كبرالنضػمرـ إجػع     

 كاألنشطإ اجثقر ةإ كاجريرضةإ كاجفنةإ كغةربر من االنشطإ .

رت ابت  برفإ دائمإ بحضور اجمحرضرات كاجدركس اجاملةػإ كاالمتحرنػ   .1

اجدراسع مع مراعرة عدـ تاركز اجغةرب عن اجنسبإ  اجدكريإ خبلؿ اجفرل

 اجمسموح بهر .

 90يلػع :   درجػإ موزعػإ يمػر    200إجمرجع درجرت يل مقرر برجكلةإ  .1

درجإ ألعمػرؿ اجسػنإ كاالمتحػرف     90درجإ جبلمتحرف اجنظرل اجنهرئع+ 

جبلمتحػرف   10شفول +  20درجرت أعمرؿ اجسنإ +  20اجاملع اجنهرئع ) 

 اجتطبةقع ( .كاجاملع اجنهرئع 

ابت  برجتواصل مع اجمرشدااليرديمةع جمسرعدت   ػع حػل أل مشػكلإ     .9

 اجتمرعةإ . كتاترض  علمةإ أ

ات اجتػع تقػوـ بدراسػتهر مػع     رقػر جلمر اجسرعرت اجمكتبةػإ  ابت  بحضو .2

اجسردة أعضرء بةئإ اجتدريع جتذجةل أل صاوبرت  ع اجمقرر اجذل تقوـ 

   بدراسته .


