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 يرمز شعار الجامعة إلى شعاع شمس المعرفة الساطع كالذل تنبعث 

من خبلله سنابل القمح الذهبية التى تشتهر بزراعته محافظة الدقهلية 

 .كذلك تأكيدا لدكر الجامعة فى خدمة كتطوير المجتمع 
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 داَع١ املٓضـــــٛز٠

 

كفرع لجامعة القاهرة ثم  1962بدأت الدراسة بكلية الطب عاـ  

 1972لسنة  49ت جامعة شرؽ الدلتا بالقرار الجمهورم بالقانوف رقم أنشأ

، كتعتبر الجامعة 1973كتم تعديل المسمى إلى جامعة المنصورة عاـ 

فى كللجامعة دكر فعاؿ السادسة من حيث النشأة بين جامعات الجمهورية 

محافظة الدقهلية كعلى مستول  خدمة كرعاية الطبلب على مستول

. الجمهورية 

 اـ حيث تم إحتضاف الجامعة لفعاليات أسبوع شباب الجامعات السابع ع

2005 

  ثم تشرفت جامعة المنصورة باستضافة أسبوع الشباب العربى األكلى

جامعة  45ل دكلة عربية بعدد يصل إؿ 13ثر من حيث شاركت أؾ

 . 2006عاـ 

  2008تم إحتضاف فعاليات أسبوع شباب الجامعات التاسع . 

  من الوحدات ذات الطابع الخاص  66كتضم جامعة المنصورة عدد

لمنشآت الحيوية التى تقدـ خدمات جليله على عدد من اكما تضم 

 :مستول الجامعة مثل 

: مجمع الخدمات الطبلبية  – 1

، صيدلية ، سنتر متكامل يضم مستشفى للطلبة كمستشفى للعبلج بأجر 

للمأكوالت السريعه للطلبه عبلكة على بعض المكتبات كما يضم نادل 

كأعضاء هيئة التدريس  بخان حديثان للعاملينكمكتبة ثقافية كمطإجتماعى 

بالجامعه 

مركز تقنية االتصاالت كالمعلومات   – 2

تم إنشاء مركز تقنيه االتصاالت كالمعلومات كقد كانت جامعة 

ة الكتركنيه كذلك من خبلؿ نظم معلومات مالمنصورة أكؿ جامعة مصر
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ليكوف جزءان من النظاـ العالمى للمعلومات على شبكة االنترنت فعاؿ 

كنة أداء الجامعة فى الشئوف مبتطوير كتوحيد كـهذا النظاـ بحيث يقوـ 

اإلدارية كالتعليمية كالبحثية كربط جميع كليات الجامعة داخل مطابع 

الحرـ الجامعى بقاعدة بيانات عريضه تخدـ السادة أعضاء هيئة التدريس 

. كالطبلب فى جميع المراحل التعليمية بالجامعة 

القرية األكلمبية   -3

فداف للنهوض بمستول  15حرـ رياضى كبير تبلغ مساحته يعتبر 

الرياضه فى جميع المجاالت الرياضيه لخدمة طبلب الجامعة كأعضاء 

. هيئة التدريس كالراغبين من الخارج فى كافة االلعاب الرياضية 

مجمع   -صالة االنشطة الرياضية  -ستاد الرياضى اال)كتضم القرية 

 –حماـ السباحة  –كحدة الرياضه البدنية  –التنس االرضى  –االسكواش 

 –المبلعب المتعددة االغراض المبلعب الخضراء  –الصاله المغطاق 

( معسكر جمصة الدائم–المخيم الكشفى 

كيضم الحرـ الطبى المستشفيات الجامعية كالمراكز الطبية  – 4

. المتخصصه 

كما  سضاء هيئة التدرمكيقوـ بالخدمة التعليمية للطبلب نخبة من أع

. يساهم العاملوف بالجامعة فى تقديم الخدمات االدارية كالمالية كالفنيه
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 ايهًٝات ايتابع١ جلاَع١ املٓضٛز٠
 

 1962/1963بدأت الدراسة بها فى كلية الطب 

 1969/1970بدأت الدراسة بها فى كلية التربية 

 1969/1970بدأت الدراسة بها فى كلية العلوـ 

 1973/1974 الدراسة بها فىبدأت كلية الزراعة 

 1973/1974 بدأت الدراسة بها فىكليةالتجارة 

 1973/1974 بدأت الدراسة بها فىكلية الحقوؽ 

 1973/1974 بدأت الدراسة بها فى كلية الهندسة

 1977/1978 بدأت الدراسة بها فى كلية الصيدلة

 1977/1978 بدأت الدراسة بها فىكلية طب االسناف 

 1979/1980 بدأت الدراسة بها فى ابكلية اآلد

 1994/1995 بدأت الدراسة بها فى كلية التمريض

 1995/1996 بدأت الدراسة بها فى كلية الطب البيطرل

 1995/1996 بدأت الدراسة بها فى (بنات –بنين )كلية التربية الرياضية 

 1996/1997 بدأت الدراسة بها فى كلية الحاسبات كالمعلومات

 1990/1991 بدأت الدراسة بها فى لتربية النوعية بالمنصورةكلية ا

 1990/1991 بدأت الدراسة بها فى كلية التربية النوعية بمنية النصر

 1990/1991بدأت الدراسة بها فى  كلية التربية النوعية بمت غمر

 1998/1999انضمت كليات التربية النوعية إلى جامعة المنصورة فى العاـ الجامعى 

 2006/2007بدأت الدراسة بها فى  لية السياحة كالفنادؽؾ

 2008/2009بدأت الدراسة بها فى  كلية رياض االطفاؿ
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نًٝات اجلاَع١ بدَٝاط 
 

بدا١ٜ ايدزاض١ ن١ًٝ  اٍ

 1976/1977بدأت الدراسة بها فى كلية التربية 

 1985/1986بدأت الدراسة بها فى كلية العلوـ 

 1986/1987سة بها فى بدأت الدراكليةالتجارة 

 1990/1991بدأت الدراسة بها فى  كلية التربية النوعية

 1998/1999جامعة فى اؿانضمت كليات التربية النوعية إلى 

 2004/2005بدأت الدراسة بها فى كلية الفنوف التطبيقية 

 2006/2007بدأت الدراسة بها فى  كلية الزراعة

 2006/2007بدأت الدراسة بها فى  كلية االداب

 2006/2007بدأت الدراسة بها فى كلية التربية الرياضية 



 

 - 7-  

زؤضا٤ داَع١ املٓضٛز٠ َٓر ْػأتٗا 
 

 عبد المنعم السعيد البدراكل/ األستاذ الدكتور -1
 1978إلى  1973من  

 شفيػػػػق إبراهيم بلبػع/ األستاذ الدكتور -2
 1980إلى  1978من  

 ػػد مسػعوديحيى احمػ/ األستاذ الدكتور  -3
 1983إلى  1980من  

 كماؿ الدين كامل احػػػمد/ األستاذ الدكتور -4
 1987إلى  1983من  

 عبد الفتاح محمد حسػػػن/ األستاذ الدكتور -5
 1990إلى  1987من  

 محمد حسانين عمارق/ األستاذ الدكتور -6
 1994إلى  1990من  

 احمد أميػػػػػػن حمزق/ األستاذ الدكتور -7
 2001إلى  1994 من 

 يحيى حسػػػين عبيػػد/ األستاذ الدكتور -8
 2003إلى  2001من  

 احمد جماؿ الدين موسػػى/ األستاذ الدكتور -9
 11/7/2004إلى 11/8/2003من  

 مجدل محمد أبو ريػػاف/ األستاذ الدكتور -10
 14/8/2007الى  8/8/2004من  

 ب الدينأحمد ماهر بيومى شها/ األستاذ الدكتور -11
حتى اآلف  15/8/2007من  
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لنباتى أساس الحياة ا الكلية رمزان مترابطانن بين اإلنتاجشعار  يمثل 

.  الزراعى رمكترس التصنيع كالتطو

: كيتمثل فى 

الوحدة القوية المترابطة لثبلث سنابل شامخة من القمح أقدـ 

لة التقدـ محصوؿ زراعى عرؼ فى مصر داخل كحدة زخرفية تمثل عج

. كالتطوير كرمز التصنيع 

. الزخرفية غصن الزيتوف رمز السبلـ الوحدة  يحيط بهذق
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املكدَـــــ١ 
 

 

خدماتها إلى تقع كليتك العريقة فى محافظة الدقهلية كتمتد 

 1974لسنة  542محافظة دمياط فقد أنشأت الكلية بالقرار الوزارل رقم 

 مكاف المعهد 73/1974العاـ الجامعى  ران منالدراسة بها إعتبكبدأت ا

 العالى الزراعى بالمنصورة الذل بدأت الدراسة به إبتداء من العاـ  

. 65/1966الدراسى 

بجمع تبرعات األهالى  1951كقد بدأت فكرة إنشاء جامعة المنصورة عاـ 

فى أكتوبر كفرع لجامعة القاهرة كتم إفتتاح كلية الطب  1962كفى عاـ 

الدلتا فإننشاء جامعة شرؽ  49تم إصدار القرار الجمهورل رقم  1972

لسنة  45بالمنصورة ثم عدلت التسمية إلى جامعة المنصورة بالقانوف رقم 

لتصبح سادس جامعات الجمهورية من حيث النشأة كتضم الجامعة  1973

. كلية 27حاليان 

خرل األمع بعض الكليات  ةمن حيث النشأالرابعة كتعتبر كلية الزراعة 

: الجامعى كتتعدد االنشطة بها مثل كتتبوأ موقع جغرافيان مميزان داخل الحرـ

الخاص  المتعددق ذات الطابع خدمة المجتمع كالوحدات  – 1

ة مكالمشاريع البحثكإجرائها البحوث الزراعيةكمشاريع التطوير   -2

إنها من  ها كلية الزراعه حيثبالتى تشتهر ك  المموله خارجية

. أحد الكليات الرائدق من هذا المجاؿ 

برامج الدراسات العليا مثل الماجستير كالدكتوراق كالدبلومات   -3

المختلفة 

تحديث اللوائح كإتجاق الكلية لئلعتراؼ العالمى بها عن طريق  – 4

. االعتماد من المؤسسات القومية كالعالمية 
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اب األٍٚ ـــايب
 

ٚأٖدافٗا ٚأقطاَٗا ْٚظاّ ايكبٍٛ ٚايدزدات ايع١ًُٝ زضاي١ ايه١ًٝ ٚزؤٜتٗا 

رسالة الكلية كرؤيتها المستقبلية كأهدافها  ( :1)اد٠ ــّ

 

٠ ــــ٠ ايهًٞـــزؤٟ
داد كوادر زراعية ل العلوـ الزراعية كتطبيقاتها إلعاالرتقاء كالتميز ؼ

متخصصة كمؤهلة لمسايرة احتياجات سوؽ العمل لتصبح الكلية من أفضل 

الزراعة  كليات

٠ ــــ٠ ايهًٞــــزضاٍ
فى إطار رسالة جامعة المنصورة تلتزـ كلية الزراعة بإعداد الكوادر 

الزراعية المتميزة كالقادرة على تلبية احتياجات سوؽ العمل المحلى 

كاإلقليممى كالريادة فى إجراء البحوث العلمية لمواكبة التطورات العلمية 

ان على خدمة البيئة كتنمية المجتمع  كنقل المعارؼ كتوطين التقنية حرص

٠ ــــايهًٞداف ـــأٙ
تقوـ الكلية بإعداد طبلبها إلى المستول الذل يؤهلهم لتشخيص 

لعمل على حلها كإجراء البحوث فى االمشكبلت الزراعية المتنوعه ، ك

مجاالتها كتخطيط كمتابعة كتنفيذ السياسة الزراعية فى نواحى اإلنتاج 

كتقوـ الكلية بدكر جوهرل فى التعرؼ على حاجات .  كالخدمات الزراعية

 كاالرتقاء بهالمجتمع الزراعى فى إقليمها كتشارؾ فى تحقيق أهدافه 

          حضاريا ، مستدفة فى ذلك رقى الفكر كتقدـ العلم كتنمية القيم

المتخصصين كالفنيين كالخبراء فى مختلف مجاالت  كتخريجاإلنسانية ، 

، كإعداد الخريج المؤهل بأصوؿ المعرفة كطرائق البحث العلوـ الزراعية 

المتقدمة كالقيم الرفيعه ، ليستطيع المنافسة فى سوؽ العمل الداخلى 
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كالخارجى ، ليسهم فى بناء كتدعيم المجتمع كصنع مستقبل الوطن 

كتعتبر الكلية بذلك معقبل للفكر الزراعى فى أرفع . كخدمة اإلنسانية 

ستثمار كتنمية أهم ثركات المجتمع كأغبلها كهى مستوياته كمصدران لبل

الثركة البشرية ، كتعمل على توثيق الركابط الثقافية كالعلمية مع 

الجامعات األخرل كالهيئات العلميةالعربية كاالجنبية كذلك للعمل على 

: لتاليةتحقيق االهداؼ ا

التعليم المتميز للطبلب ، كرفع مستواهم العلمى ، فى إطار تطوير  .1

منظومة التعليم ، بما يتفق كمعايير الجودة ، من خبلؿ توفير بيئة 

  .داعمة لعمليتى التعليم كالتعلم 

ت األكاديمية ، لزيادة التقويم كالتطوير المستمر للبرامج كالمقررا .2

كتوافقها مع متطلبات التنمية اإلقتصادية كاإلجتماعية للمجتمع ارتباطها 

كؽ العمل القومى كاإلقليمى ، لزيادة المصرل ، كاإلستجابة لمتطلبات س

 .فرص العمل لخريجى  الكلية فى القرف الحادل كالعشرين 

إعداد خريج مزكد بمعلومات كمهارات متنوعه فى مختلف مجاالت تنمية  .3

 .اإلنتاج الزراعى 

تبنى برامج كمقررات تعليمية تخدـ سوؽ العمل ، كتهتم بالجوانب  .4

لسوؽ العمل المحلى كاإلقليمى ، مع  المهارية العلمية إلعداد الخريج

 .مواصلة التعلم الذاتى 

إكساب الطبلب مهارات مختلفة فى العلوـ التكنولوجية الحديثة ،  .5

المرتبطة بالزراعة ، كحماية البيئة ، كالتى تمكن الطالب من اإلستفادة 

من العلوـ الزراعية الحديثة كتطبيقاتها فى مجاؿ الزراعة كإنتاج الغذاء 

 .اية البيئة من الملوثات التى تتعلق بالعمليات الزراعية المختلفة ، كحم

تغطية االتجاهات الحديثة فى مجاؿ الزراعة كإنتاج الغذاء ، للوفاء  .6

 .بمتطلبات كرغبات المستهلكين سواء للسوؽ المحلى أك للتصدير 
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تطوير القدرات المهارات الفنية للطبلب ، التى تساعدهم على المنافسة  .7

 .اؽ العمل المحلية كاإلقليمية فى أسو

تخريج كوادر مؤهلة تأهيبلن علميان متميزان فى مختلف التخصصات ،  .8

ة على التعامل مع المشاكل كإيجاد الحلوؿ المنناسبة بالدراسة رقاد

كالبحث ككضع خطط كبرامج التنمية ، كفقا لحاجات المجتمع ، كقادرة 

العمل ، من خبلؿ ما  على اتخاذ القرار ، كمؤهلة للمنافسة فى سوؽ

تقدمه الكلية ـ برامج أكاديمية كتدريبية كبحثية تتصف بالجودة 

كاالبتكار ، كملمة بالتقنيات الزراعية الحديثة ، التى تمكنهم من التعامل 

مع غيرهم من الخبراء فى مجاؿ الزراعة كإنتاج الغذاء على المستول 

 .المحلى كاإلقليمى 

ت كاإلتصاالت ، لميكنة الكلية إلكتركنيا من إستثمار تكنولوجيا المعلوما .9

 .أجل تطوير التعليم كإجراء البحوث التى تخدـ المجتمع كالبيئة 

تطبيق برنامج توكيد الجودة كاإلعتماد ، لتحسين معدالت االداء فى  .10

االتعليم كالتعلم كالبحث كخدمة المجتمع ، للوصوؿ إلى اعتماد الكلية 

 .كبرامجها األكاديمية 

ستراتيجية للبحث العلمى ، ترتبط باحتياات الصناعة ، كالمستخدـ كضع ا .11

 .النهائى لتلبية احتياجات المجتمع 

إنشاء فرؽ بحيثة ، تتكامل فيها التخصصات كاإلمكانات كالموارد فى  .12

 .الكلية كالجامعة كمراكز البحوث كالجامعات االخرل 

ير نظم التعلي تشجيع التعاكف المحلى كاإلقليمى كالدكلى ، من أجل تطو .13

 كالبحوث العلمية 

تشجيع البحث العلمى ، من خبلؿ مجموعات بحثية متعددة  .14

التخصصات ، كتحفيز كمشاركة قطاعات اإلنتاج الزراعى كالقطاعات 

اإلنتاج الزراعى كالقطاع الخاص كالمؤسسات األعهلية فى تمكويل كدعم 
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ها ، كالتعاكف مشركعات البحث العلمى ، كاالستفادة من مخرجاتها كنتائج

الوثيق مع المراكز البحثية القومية كاألإقليمية كفقا ألكلويات 

 .المشاكل البحثية فى خطة الدكلة 

اإلدارة المستدامة  نشر الوعى البيئى كالتقنيات الحديثة فى مجاؿ .15

كبيت خبرة للموارد الزراعية ، كتقديم خدمات متميزة تضع الكلية 

نتاج الزراعى ، كربط الخدمات بطة باإلمتميزة فى كافة المجاالت المرت

التى تقدمها الكلية باحتياجات المجتمع كالمنتفعين كمساهمتهم فى 

 .تقييم األداء 

التوظيف الفعاؿ كتعظيم االستفادة من مجتمع الموارد المتاحة ، بما   .16

 .يتبلءـ كبرامج الكلية األكاديمية كالبحثية 

كسائل تحقيق األهداؼ  ( :2)َــاد٠ 

ؿ مجموعة من المجاالت الحديثة فى البلئحة ، تغطى إدخا .1

اإلتجاهات الحديثة فى مجاؿ الزراعة كإنتاج الغذاء طبقا للمتغيرات 

 .مستهلكين كالمستوردين ؿكالمتطلبات  العالمية كرغبات ا

، التى تفيد الطالب علميان على المجاالت كالمقررات  زالتركي .2

حليلى تر النقدل كاؿكتزيد من قدراته على التفكييا ، كمهار

 .كتساعدق على المنافسة فى االسواؽ المحلية كاإلقليمية 

علمية كالتطبيقية كالتدريبية فى األجزاء ؿزيادة معدالت النواحى ا .3

ة المتعلم من رات الدراسية ، حتى يمكن زيادة حصيلالعلمية للمقر

المهارات المختلفة ، كإكساب الطالب القدرة على مسايرة هذق 

 .ات التطور

إدخاؿ مقررات جديدة ، كتطوير نوعيتها كمحتواها العلمى ، بما  .4

الحيوية كحماية لوجيا ب مع نظم الزراعة الحديثة كالتكنويتواؾ

. البيئة كخدمة المجتمع الريفى 
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٠ ــــايهًٞ إداز٠
تعمل إدارة الكلية على تنظيم األنشطة الدراسية كالطبلبية بالشكل الذل 

.. يسر لهم الحصوؿ على أفضل الخدمات التعليمية يحقق أهداؼ الطبلب كم

.. ماعية بشكل منظم تكتساعدهم على تلقى كافة الخدمات الرياضية كاإلج

كما تسعى إدارة الكلية إلى توفير األدكات كالمعدات التى تطور العملية 

كتسعى إدارة الكلية إلى .. التعليمية كالعمل على حل مشاكل الطبلب 

. ستول العلمى لطبلب الكلية يسير على النحو المستهدؼ التأكد من أف الم

من خبلؿ دعم .. كما تنظم إدارة الكلية العبلقات بين الكلية كالمجتمع 

كفيما يلى خريطة . ل حل مشاكله مكانيات هذا المجتمع كالمشاركة ؼإ

 .تنظيمية إلدارة الكلية 
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٠ ــــايهًٞ دلًــظ
ليم كالبحوث العلمية فى الكلية كيختص برسم السياسات العامة لتع

كتنظيمها كتنسقها بين االقساـ العلمية ككضع الخطط لئلنشاءات كالبعثات 

كاإليفاد كالمنح كما يختص بتوزيع اإلعتمادات المالية كمناقشة مسائل  

. التخطيط كالتنسيق كالتنظيم كالمتابعة كالمسائل التنفيذية بالكلية 

:  كيتألف مجلس الكلية من السادق

. عميد الكلية .1

. ككبلء الكلية  .2

. مدير كحدة ضماف الجودة كاإلعتماد  .3

. قساـ العلمية رؤساء األ .4

كب حسب ترتيب األقدمية فى اأستاذ من كل قسم بالتن .5

. االستاذية

باإلضافة إلى أقدـ أستاذ مساعد كمدرس بالكلية بالتناكب كيجوز تعيين 

التعليم كالشئوف العامة  إثنين أعضاء على األكثر من ذكل الخبرة فى شئوف

. من خارج الجامعة 
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يٛســ١ ايػــسف 
أكائل الشعب للفرؽ الدراسية األربعة  

فى نهاية العاـ الجامعى  

2008/2009
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ْتٝذ١ ايضف االٍٚ املٓكٛيٕٛ يًضف ايجا٢ْ  
( 2009/2010)عاّ داَع٢ 

 

َالسظات ٠ ايٓطبايتكدٜس ايػعب١ ّ ــــــاالعّ 

االكؿ % 89.85ممتاز العامه بولس بدير فرج  ناردين 1

االكؿ % 80.47جيد جدان هندسة زراعية ميادق ممدكح صبلح رضواف  2

 

 
ْتٝذ١ ايضف ايجا٢ْ املٓكٛيٕٛ يًضف ايجايح  

( 2009/2010)عاّ داَع٢ 
 

َالسظات ٠ ايٓطبايتكدٜس ايػعب١ ّ ــــــاالعّ 

1 
هبه محمود محمد عبداهلل 

مصطفى الجمل 
االكؿ % 94.02ممتاز ق العاـ

2 
أحمد حمدل كامل عبد 

السبلـ 
االكؿ % 88.61ممتاز هندسة زراعية 
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ْتٝذ١ ايضف ايجايح املٓكٛيٕٛ يًضف ايسابع  
( 2009/2010)عاّ داَع٢ 

 

َالسظات ٠ ايٓطبايتكدٜس ايػعب١ ّ ــــــاالعّ 

1 
أحمد محمود محمد عوض 

اهلل السواح 
االكؿ % 88.18ممتاز العامه 

2 
إيماف إبراهيم أبو خليل أمين 

على سعفاف 
االكؿ % 89.40ممتاز صناعات غذائية 

االكؿ % 85.27ممتاز االلباف دينا محمود حسين االشقر  3

4 
محمد أحمد عبد الغنى السيد 

ببلؿ 
االكؿ % 86.02ممتاز الدكاجن . أ

االكؿ % 87.37ممتاز حيوانى . أ هبة فتحى فتوح خليل  5

االكؿ % 90.76ممتاز البساتين محمد محمود  لمياء محمود 6

االكؿ % 91.25ممتاز المحاصيل تامر طلعت محمد محمود  7

8 
محمود محمد على محمد 

عجينه 
االكؿ % 71.82// جيداقتصاد زراعى 

االكؿ % 82.76جيد جدان أرشاد زراعى  إيماف صالح إبراهيم الخيارل  9

10 
أحمد السيد عبد القادر عبد 

الحميد 
االكؿ % 92.43ممتاز لوـ االرض ع

االكؿ % 85.95ممتاز كقاية النبات ريهاـ محمد عبد الفتاح  11

12 
أمل نبيل فوزل حسيب 

إبراهيم 
االكؿ % 78.52جيد جدان أمراض النبات 

االكؿ % 89.05ممتاز هندسة زراعية سمر نجاح المهدل خفاجى  13
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خسجي٢ ايه١ًٝ أٚا٥ٌ   -ايسابع ْتٝذ١ ايضف 
مجٝع ايػعب  – (2008/2009) ز ْٜٛٝ٘دٚ

 

َالسظات ٠ ايٓطبايتكدٜس ايػعب١ ّ ــــــاالعّ 

1 
ندل عبلء الدين مصطفى 

السيد 
العامه 

مع مرتبة ممتاز

الشرؼ 
االكؿ % 85.14

2 
الشيماء فريد عبد الحافظ 

محمود فودق 
االكؿ % 79.12جيد جدان صناعات غذائية 

3 
عبل محمد عادؿ كامل شلبى 

محمد 
لباف اال

ممتازمع مرتبة 

 الشرؼ
االكؿ % 85.75

4 
محمود حسن محمود مركق 

ربيع 
الدكاجن . أ

ممتازمع مرتبة 

االكؿ % 84.22 الشرؼ

5 
مصطفى أحمد محمد 

العشرل حسن حمودق 
حيوانى . أ 

ممتازمع مرتبة 

االكؿ % 85.43 الشرؼ

6 
محمد صبلح الدين حامد 

المنجى 
البساتين 

ممتازمع مرتبة 

االكؿ % 878.79 الشرؼ

االكؿ % 83.78جيد جدان المحاصيل محممد صبلح عمرك شتيول  7

8 
هند عبد المحسن لطفى 

محمد 
االكؿ % 78.76جيد جدان اقتصاد زراعى 

9 
رغدق حسن محمود إبراهيم 

سالم 
أرشاد زراعى  

جيد جدان مع 

مرتبة الشرؼ 
االكؿ % 83.74

10 
أميرق عبد الرؤكؼ محمد 

عبد العزيز قاسم 
االرض  علوـ

جيد جدان مع 

مرتبة الشرؼ 
االكؿ % 81.61

11 
رانيا رشدل أحمد عبد 

العاطى 
االكؿ % 78.78جيد جدان كقاية النبات 

12 
أحمد فايق حسن حسن 

الشرقاكل 
االكؿ % 65.96// جيد أمراض النبات 

هندسة زراعية شيماء عمر محمد عبد اهلل  13
ممتازمع مرتبة 

 الشرؼ
االكؿ % 84.55
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ايه١ًٝ  عُٝد
 

 

ٖػاّ ْاد٢ عبد احلُٝد / 

كهو المسئوؿ عن تنفيذ القوانين كاللوائح الجامعية ككذلك عن تنفيذ 

قرارات مجلس الكلية كمجلس الجامعة كالمجلس االعلى للجامعات كتصريف 

. أمور الكلية كإدارة شئونها العلمية كاإلدارية كالمالية 

 

٠ ــــدا٤ ايهًٞـــعِ

 
 حيٞ أمحد َطعٛد

 ذلُد صالح ايدٜٔ إبساِٖٝ ضعٝد

 إبساِٖٝ ذلُد ايطٓطا٣ٚ

 ذلُد عبد احلًِٝ سطني

 إبساِٖٝ ذلُٛد ايطٓطا٣ٚ

 ع٢ً َاٖس ايعدٍ

 ذلُد صالح ايدٜٔ عبداهلل اجلٓد٣

 َاٖس ذلُد إبساِٖٝ

 ٖػاّ ْاد٢ عبد اجملٝد
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ايه١ًٝ تٓظٝـِ 
 

ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ  ٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ خد١َ اجملتُع
ذلُد ايطٝد اإلَاّ

: يػ٦ٕٛ ايتعًٝـِ ٚايطالبٚنٌٝ ايه١ًٝ 
شنسٜا َطعد ايضريف٢

 :ايدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ ٚ ايعالقات ايجكاف١ٝيػ٦ٕٛ  ٚنٌٝ ايه١ًٝ

ذلُد صالح ضٝف ايربع٢

 

 

 :ايهًٝــــ١ٜٔ ــأّ
ذلُد إبساِٖٝ أمحد ايػاٍ

 



 

 - 29-  

 ٚايطابكني أمسا٤ ايطادٙ ٚنال٤ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ ايدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ
 إبساِٖٝ ذلُد ايطٓطا٣ٚ

 سطني أمحد َتٛىل ضٓبٌ

 غاش٣ إبساِٖٝ ايبٓا

 سطني أمحد َتٛىل ضٓبٌ

 أمحد ذن٢ ذلسش

 ط٘ عبد احلًِٝ ْضٝب

 ذلُد َٓضٛز قاضِ ع٢ً

 ذلُٛد ضًُٝإ ضًطإ

 عبد ايبدٜع عبد احلُٝد غامن

 ايطٝد ذلُٛد فٛش٣ احلدٜد٣

أمسا٤ ايطادٙ ٚنال٤ ايه١ًٝ ي٦ٕٛ خد١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ٚايطابكني 
 ذلُد عبد ايطالّ عٜٛط٘

 َاٖس ذلُد إبساِٖٝ عبد ايعاٍ

 ذلُد ذلُد إبساِٖٝ قاض٢

 ٖػاّ ْاد٢ عبد اجملٝد

 ذلُد ايطٝد اإلَاّ

أمسا٤ ايطادٙ ٚنال٤ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب ٚايطابكني 
 ذلُد عبد احلًِٝ سطني

 إبساِٖٝ ذلُٛد ايطٓطا٣ٚ

 َعٛض ذلُد خًٝف٘

دٍع٢ً َاٖس ذلُد ايع  

 شنسٜا عبد املٓعِ نطب٘

 ذلُد صالح ايدٜٔ عبد اهلل

 مسري ايطٝد أمحد ايكال

 عبد احلُٝد إبساِٖٝ عبد اجلٛاد

 ذلُد ايطٝد اإلَاّ

 شنسٜا ضعد ايضريف٢
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الب  ــٍٚ ايطــقب
 

يحدد المجلس االعلى للجامعات فى نهاية كل عاـ جامعى بناء على 

ق عدد د أخذ رأل مجالس الكليات المختلفاقتراح مجالس الجامعات بع

ف أبناء جمهورية مصر العربية الذين يقبلوف فى كل كلية أك الطبلب ـ

الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بين  معهد فى العاـ الجامعى التالى من

. أك على الشهادة المعادلة 

بكل كلية يحدد المجلس األعلى ط المؤهلة للقبوؿ ككمع مراعاة الشر

ربية ، اء جمهورية مصر العللجامعات عدد الطبلب الذين يقبلوف من غير أبن

كزير التعليم العالى ، كيكوف تحويلهم كنقل / د.هم قرار من أقبوؿكيصدر ب

قيدهم بقرار منه كفى جميع األحواؿ ال يتجاكز عدد المقبولين أك 

أبناء  فمن عدد الطبلب المقبولين ـ% 10المحولين فى كل كلية على 

. جمهورية مصر العربية 

 

: ٣ اجلاَع١ يًشضٍٛ ع٢ً دزد١ايًٝطاْظ أٚ ايبهايٛزٜٛع ٜػرتط يكٝد ايطايب ف

أف يكوف حاصبلن على شهادة الدراسة الثانوية العامه أك ما يعادلها  .1

كؿ بترتيب درجات النجاح مع مراعاة التوزيع الجغرافى بكيكوف الق

لما يعزق المجلس االعلى للجامعات كيعد أخذ رأل مجالس كفقان

 .الجامعات كمجالس الكليات 

أف يثبت الكشف الطبى خلوق من االمراض المعدية كصبلحيته لمتابعة  .2

الدراسة التى يتقدـ لها كفقان للقواعد التى يضعها المجلس االعلى 

 .للجامعات كمجالس الكليات 

 .أف يكوف محمود السيرة حسن السمعه .3
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 .كلية فى كقت كاحد  كال يجوز للطالب أف يقيد أسمه فى اكثر من .4

ب الحاصلين على درجة اليسانس أك البكالوريوس كيجوز قبوؿ الطبل .5

ذات الكلية أك المعهد كفقان ما يعادلها بأقساـ أك شعب اخرل فى  كأ

 .للشركط التى تتنص عليها اللوائح الداخلية للكليات كالمعاهد 

 

:  قٝد ايطالب

يقيد الطالب بالكلية بناء على طلب بقدمه قبل افتتاح الدراسة كاليجوز 

ذلك إال بترخيص مجلس الكلية فى حدكد القواعد التى يقررها القيد بعد 

 .مجلس الجامعة 

يتم قيد الطالب بالكلية بعد استيفاء أكراقه كأداء الرسوـ المقررة كيعد 

فى الكلية ملف لكل طالب يحتول على األأكراؽ المتعلقة بالطالب كعلى 

 :االخص 

 .االكراؽ المقدمة إلجراء القيد  .1

القيد كاالمتحانات كنتائجها ) لب الدراسية كتواريخها بياف أحواؿ الطا .2

 (كتقديراتها

 .أكجه النشاط الرياضى كاالجتماعى كالعسكرل للطالب  .3

 

: ايتشٌٜٛ ْٚكٌ ايكٝد 

ال يكوف التحويل إال بين الكليات المتناظرة كيجوز التحويل بين 

 كليات غير مناظرة بشرط أف يكوف المجموع الكلى الحاصل عليه الطالب

يها سنة حصوله على لقبوؿ بالكلية المراد التحويل إؿمساكيان للحد األدنى ؿ

. الثانوية العامة 
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: إٜكاف ايكٝد ٚاألعراز املسض١ٝ

أك أثناءق يقدـ طلب اإلعتذار عن عدـ إداء اإلمتحاف قبل بدء اإلمتحاف  .1

كثر من تاريخ إنتهائه كال يلتفت إلى أل أك خبلؿ يومين على األ

الكلية كيودع أما  عميد كيقدـ الطلب بإسم ريخاتهذا اؿ يقدـ بعد طلب

باليد بأرشيف الكلية أك يرسل إلى الكلية بالبريد المسجل المصحوب 

 .بعلم الوصوؿ كال يلتفت إلى أل طلب يقدـ بغير هذين الطريقتين 

فور كصوؿ الطلب إليها بإخطار الطالب تقوـ شئوف الطبلب بالكلية  .2

بالجامعة كما تخطر فى اليوـ ذاته اإلدارة   بالتقدـ لئلدارة الطبية

 .الطبية بذلك 

إذا كاف المرض اثناء اإلمتحاف يتم توقيع الكشف الطبى على الطالب  .3

ككتابة التقرير الطبى فوران بمعرفة الطبيب المعين بلجنة اإلمتحاف 

 .أف يعتمد ذلك من رئيس اللجنة الطبية على 

اإلمتحاف فى الدكر الواحد إال  من عدـ دخوؿال يجوز تكرار اإلعتذار  .4

 .لظركؼ طارئة 

 .ال يجوز تشكيل لجاف إمتحاف خاصة بالمرض إال بمقر الكلية  .5

متحاف عن األعذار المرضية عن عدـ دخوؿ اإل ال يجوز أف يزيد عدد .6

مرتين خبلؿ سنوات الدراسة تضاؼ إليها مرة ثالثة بقرار مجلس 

 .لجامعة شئوف التعليم كالطبلب بالتفويض عن مجلس ا

 

ساالت إٜكاف ايكٝد 

 .الخدمة العسكرية أك اإلستدعاء لتأديةالتجنيد  .1

 .مرافقة الزكج أك الزكجة للعمل بالخارج  .2

 .المرض الطويل الذل يستلزـ عبلجان لمدة عاـ دراسى أك أكثر  .3
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 .حاالت الوضع كرعاية الطفل كذلك بالنسبة للطالبات المتزكجات  .4

 .ك التحفظ علية أك إعتقاله سجن الطالب تنفيذان للعقوبة أ .5

تاخير قبوؿ الطبلب بكليات الجامعة كتأخر كصوؿ الطبلب الوافدين  .6

 من ببلدهم ألسباب قهرية 

 

: ايسضّٛ ايدزاض١ٝ 

ايسضّٛ ايدزاض١ٝ ع٢ً ايطالب املطتذدٜٔ املضسٜني 

: ايتعًِٝ دلا٢ْ ألبٓا٤ اجلُٗٛز١ٜ  –( م ) 169َاد٠ 

دمات الطبلبية المختلفة لخيؤدل جميع الطبلب رسمان مقابل اك

كتخصص حصيلة كل رسم منها للخدمة المؤدل عنها كتؤدل هذق الرسوـ 

. دفعه كاحدة قبل بدء الدراسة كال يجوز إعفاء الطالب منها 
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بياف بالرسوـ الدراسية 

 بالكلية العلمية

٠ ــــايفسمغ ـــاملبٌ

ايجا١ْٝ ٚايجايج١ ٚايسابع٘ 

غ ـــاملبٌ
ايفسق١ االٚىل 

٠ ــدينزش ـم٠ ــدينش زـم

 -

 -

 -

 -

 -

 -

50 

50 

 -

 -

50 

50 

 -

 -

20 

40 

40 

10 

5 

5 

 -

1 

5 

3 

 -

 -

20 

15 

تحسين العملية التعليمية 

أنشطة رياضية كثقافية 

خدمات طبلبية 

تحسين الخدمة الطبية 

كارنية 

خدمة إلكتركنية 

رسم مكتبة 

رسم إتحاد 

خدمات طبية 

تأمين ضد الحوادث 

( مساعدة الطبلب. ص)تكافل إجتماعى 

نشاط رياضى 

لتحسين الخدمات ك االنشطة 

( 1)الطبلبية

 (2)لتحسين الخدمات اإلألكتركنية بالجامعة 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

50 

50 

 -

 -

40 

50 

50 

 -

 -

 -

 

20 

40 

40 

10 

5 

5 

3 

 -

1 

5 

3 

1 

 -

 -

20 

15 

10 

تحسين العملية التعليمية 

أنشطة رياضية كثقافية 

خدمات طبلبية 

الطبية تحسين الخدمة 

كارنية 

خدمة إلكتركنية 

( األقساـ التى بها دراسة معملية) رسم مختبرات 

رسم مكتبة 

رسم إتحاد 

خدمات طبية 

تأمين ضد الحوادث 

( تسدد لمرة كاحدة) بطاقة صحية 

( مساعدة الطبلب. ص)تكافل إجتماعى 

نشاط رياضى 

( 1)لتحسين الخدمات ك االنشطة الطبلبية

( 2)كنية بالجامعة لتحسين الخدمات اإلألكتر

 كتاب مقرر حقوؽ اإلنساف بالنسبة للفرقة األكلى 

اإلجمالى  180 40اإلجمالى  166- 
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( : غري املضسٜني) ايسضّٛ ايدزاض١ٝ يًطالب ايٛافدٜٔ 

يؤدل الطبلب الوافدين عبلكق على الرسوـ التى يؤديها المصريوف ، 

: الرسوـ التالية 

نى  رسوـ قيد جنية إسترلي 1500العاـ االكؿ   

رسوـ دراسية  جنيه إسترلينى  1500

جنية إسترلينى  3000

سنويان  جنية إسترلينى  1500  باقى األعواـ

  كتخصص حصيلة هذق الرسوـ لتحسين الخدمة التعليمية فى

. الجامعة 

 هما فى تسدد رسوـ الطبلب الوافدين على قسطين يستحق أكؿ

السنة كفى حالة  خر بعد عطلة نصفبداية العاـ الجامعى كاأل

تحويل أك نقل قيد الطالب الوافد يصبح القسط االكؿ من هذق 

 .الرسوـ من حق الكلية المحوؿ أك المنقوؿ قيدق إليها 

  جنية بخبلؼ  2000طبلب الشهادات المعادلة يتم دفع مبلغ

 .الرسوـ الدراسية 
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ايجايح ايباب 
اخلدَات ايطالب١ٝ 

 
بطاق١ ايتأَني ايضش٢  – 1

الحق فى الحصوؿ على بطاقة التأمين الصحى من إدارة  لكل طالب

شئوف الطبلب بالكلية كبناءن على هذق البطاقة يمكن أف يعالج مجانان 

بمستشفى الطلبه بالجامعة كمقرها مجمع الخدمات الطبلبية أماـ كلية 

. التربية 

: كيفية الحصوؿ على بطاقة التأمين الصحى 

لكلية كتسليم صورة شخصية التقدـ إلى إدارة شئوف الطبلب با (1)

. للطالب 

تدفع مرة ) بعوف قرشان رد إيصاؿ الخزينة بمبلغ جنية كأتسدم (2)

 (كاحدة 

يتسلم الطالب البطاقة الصحية من موظف الفرقة المختص  (3)

 .بإدارة شئوف الطبلب 

 

ايرتب١ٝ ايعطهس١ٜ  – 2

على جميع الطبلب المصريين الذكور كالمقيدين بالكلية تأدية 

عسكرية من خبلؿ دكرة تدريبية فى أجازة نصف العاـ أك االجازة التربية اؿ

. الصيفية لمدة خمسة عشر يوميان 

لطالب البكالوريوس إال بعد إجتياز الدكرة التدريبية ايراعى عدـ منح 

. المقررة بنجاح كتؤدل مرة كاحدة فى ال فرقه دراسية 
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اغرتاى ايطه١ احلدٜد  – 3

. راسيةكتؤدل مرة كاحدة فى أل فرقة د

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

. للطالب 

تمؤل استمارة بواسطة موظف الفرقة المختص بإدارة شئوف  (2)

 .الطبلب 

. تسدد الرسوـ الدراسية شرط الحصوؿ على هذا االشتراؾ  (3)

 

 ايطالب حتفٝص – 4

 

ق١ االع٢ً غسٚط إضتشكام ق١ُٝ َهافأ٠ ايتفٛم يطالب ايفسق١ االٚىل ٚايفس

د١ٝٓ  84فأنجس ف٢ ايجا١ْٜٛ ايعا١َ % 80َهافأ٠ ايتفٛم يًشاصًني ع٢ً

ايفسق١ ايجايج١ ايفسق١ ايجا١ْٝ ايفسق١ االٚىل 

الحاصلين على 

تقدير ممتاز 

المنقولين للفرقة ك

يمنح كل  الثانية

جنية فى  120منهم 

 السنة

الحاصلين على 

تقدير ممتاز 

المنقولين للفرقة 

كل  يمنح الثالثة

جنية فى  120منهم 

 السنة

الحاصلين على 

تقدير ممتاز 

المنقولين للفرقة 

يمنح كل الرابعة 

جنية فى  120منهم 

 السنة
الحاصلين على 

 جيد جدانتقدير 

 84يمنح كل منهم 

 جنية فى السنة

الحاصلين على 

 جيد جدانتقدير 

 84يمنح كل منهم 

 جنية فى السنة

الحاصلين على 

 جيد جدانتقدير 

 84ح كل منهم يمن

 جنية فى السنة
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خبلؿ اعفاءق من  كما تقدـ الكلية تشجيعان للطبلب المتفوقين من

فع اشتراؾ استخداـ قاعات لدراسة للسنة التالية كاالعفاء من دامصاريف 

. كرحله ترفيهية باألجازق الصيفيةلمدة عاـ الحاسب 

 

ٕ ايٓتٝذ١ االدسا٤ات املتبع١ ملسادع١ زصد دزدات ايطالب بعد إعال – 5

شئوف الطبلب على نموذج طلب  إلتماسه إلىـ متقدطالب بيقوـ اؿ .1

قبل إدارة الكلية لهذا الغرض باسم السيد من  عدرصد الدرجات الم

 عميد الكلية/ االستاذ الدكتور 

عميد الكلية إلتخاذ ما يلزـ من / د.يتم عرض هذق الطلبات على أ .2

 إجراءات

( رئيس عاـ اإلمتحانات)يد الكلية عم/ ستاذ الدكتور يقوـ السيد األ .3

بإحالة  (التعليم كالطبلب ككيل الكلية لشئوف/ د.أ)أك ما ينوب عنه 

 المختصه للمعاينه ل السادق رؤساء الكنتركالتهذق الطلبات إؿ

يقوـ السادة رؤساء كأعضاء الكنتركالت المختصة بالنظر فى  .4

 كفحص كراسات اإلجابة كالتأكد من صحةالطلبات المقدمة 

تصحيح جميع االجزاء الواردة بها كصحة مدة االجزاء  الفرعية 

لئلجابة على السؤاؿ كالمجموع الكلى إلجابة االسئلة بجزئياتها 

ة حصكالتأكد من ( الغبلؼ)ختص للورقة كرصدها فى المكاف الم

توقيع السادة االساتذة المصححين كالتأكد من مطابقة كجمع 

 .درجات الشفول كالعملى 

رئيس الكنتركؿ بملء طلبات مراجعه رصد الدرجات / د.يقوـ أ .5

لبياف ( بالجزء المخصص لنتيجة المراجعة ) المقدمة إليه 

ؿ على هذا جة من عدمه ثم توقيع رئيس الكنتركمطابقة النتي

 .الطلب 
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يتم إفادة الطالب بنتيجة اإللتماس خبلؿ أسبوعين من تقديم طلب  .6

 يوـ  60اإللتماس كقبل 

 :حاالت فى حالة كجود  .7

بصحة النتيجة  رئيس الكنتركؿ المختص/ د.يوقع أ: مطابقة  –أ 

نه بالكشوؼ المختصة مع الكشوؼ المعلنة المعلنه كما هى مدك

. للطبلب بقسم شئوف الطبلب 

ككيل الكلية لشئوف التعليم / د.يتم العرض على أ: غير مطابقة  -ب

تصحيح  عميد الكلية كبعد الموافقة يتم/ د.كالطبلب ثم على أ

 .النتيجة فى الكشوؼ المعلنة كإخطار الطالب بنتيجة االلتماس 

 

خدَات ايهرت١ْٝٚ  – 6
موقع الكلية 

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

الجداكؿ الدراسية 

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

نتائج الطبلب 

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

لوحة الشرؼ 

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

استبياف الطبلب 

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

 الشكاكل كالطبلب

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

مكتب متابعه الخريجين 

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

 



 

 - 40-  

َهتب١ ايه١ًٝ  – 7

  كالتى تقدـ تقع المكتبة العامه فى الدكر االرضى من المبنى

للطبلب كالباحثين كتمدهم بأحدث الكتب كالدكريات المختلفه 

حتى يسهل كذلك يأتى باإلعداد الجيد للكتب كالدكريات 

إستخدامها كملحق بالمكتبة معامل الحاسب اآللى فى المبنى 

 .نية البحث بقواعد البيانات للطبلبمزكدق بإمكاالجديد ك

  مكتبة الطالب باإلضافة إلى مكتبة األبحاث التى كتضم هذق المكتبة

تخدـ طبلب الدارسات العليا كأعضاء هيئة التدريس كذلك إيمانان 

 .بأسلوب البحث كإلطبلع 

  كتضم المكتبة اإلستعارة الخارجية أك الداخلية للكتب تبعان لعدد

خارجية للكتب كالمراجع ذات النسخة الواحدة أك النسخ باإلعارة اؿ

الدكرية كتفتح المكتبة أبوابها من الساعة الثامنة كالنصف صباحان 

مساء منذ بداية العاـ الجامعى كحتى إنتهائه ، كما  الرابعةحتى 

 .ة مأنه ال يجوز اإلستعارة أك اإلطبلع بدكف البطاقة الجامع

 لخارجية أف يقدـ البطاقة كعلى الطالب الذل يريد اإلستعارة ا

الدراسية كيمؤل اإلستمارة الموجودة بالمكتبة كالخاصة بالضماف 

 .كيقدمها ألمين المكتبة ثم يستخرج بطاقة اإلستعارة الخارجية 

 (.مبنى ك) لمبنى الخدمات بالكلية ة كيتم إنشاء مكتبة جديد 

 

زعا١ٜ ايػباب  – 8 

 تلخص دكرها فيما يلىتوجد بالكلية إدارة خاصة لرعاية الشباب م: 

 :الرعاية الطبلبية كتتم عن طريق  ( أ)
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ة دراسة ما يعترض الطبلب من مشكبلت إجتماعية كنفسي – 1

كدراسية كمحاكلة إيجاد الحلوؿ المناسبة لها مع الطبلب 

. الذين يواجهونها 

محاكلة حل ما يعترض الطبلب من مشكبلت إقتصادية عن  – 2

. لطبلب الكلية طريق صندكؽ التكافل اإلجتماعى 

 :االنشطة الطبلبية كتتم عن طريق ( ب)

كضع خطة لؤلنشطة المختلفه من رياضية كإجتماعية كثقافية  – 1

. كفنية تتناسب مع ميوؿ كرغبات الطبلب 

تقديم مشركعات فى مجاالت االنشطة المختلفة لمجلس إتحاد  – 2

ق من أنشطة كخدمات طبلب الكلية لمساعدته فيما يقترح

. ية لطبلب الكل

المعاكنة اإليجابية فى تنفيذ االنشطة التى يقرها إتحاد طبلب  – 3

الكلية كتذليل ما يتعرضها من معوقات حتى تخرج بالصورة 

. المناسبة 

  كعن طريق هذق الخطوط العريضة يتحقق االهداؼ اآلتية: 

. طبلبتنمية هوايات اؿ – أ

مثمر يكسب إنتاجى  إستثمار كقت فراغ الطبلب كتنظيمه فى نشاط -ب

. دة يستطيعوف تفهم مشكبلت مجتمعهمتخلق منهم قاالطبلب خبرات 

تشجيع ركح الخدمة العامة كغرس الركح القيادية بين الطبلب  -جػ 

المعسكرات الثقافية  –معسكرات الخدمة العامة ) كذلك عن طريق 

.....(. الرحبلت  –المعسكرات الترفيهية  –

معية بين الطبلب كتوثيق الصلة بينهم بث ركح الزمالة كالحياة الجا -د

 .هم تكبين أساتذ
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  كتعتبر الكلية من كليات القمة على مستول الجامعة فى مختلف

 .االنشطة الطبلبية 

 

إحتاد ايطالب 
 رضى بالكلية  يقع مقر إتحاد الطبلب بالدكر األ

  يعتبر إتحاد الطبلب هو الممثل الشرعى الذل من خبلؿ لجانه يمارس

 تهم المختلفهالطبلب أنشط

 :أهداؼ اإلتحاد ( أ)

ف القية كالوعى القومى كالوطنى بيتنمية القيم الركحيةكاالخ -1

. الطبلب

 .تعويد الطبلب على القيادة كممارستها  -2

 .بث الركح الجامعية السليمة بين الطبلب  -3

 .إكتشاؼ مواهب الطبلب كصقلها كتشجيعها  -4

 .نشر كتشجيع كتكوين االسر الطبلبية  -5

شطة المختلفة كاإلفادة من طاقات الطبلب فى نشر كتنظيم االف -6

 .خدمة المجتمع 

 :إختصاصات مجلس اإلتحاد ( ب)

 .ء البرامج المقدمة من اللجاف رسم سياسة اإلتحاد فى ضو -1

 .تنفيذها مل لجاف اإلتحاد المختلفه كمتابعة إعتماد برامج ع -2

جاف ككضع الموازنه السنوية ؿتوزيع اإلعتمادات المالية على اؿ -3

 .جانهللمجلس كؿ
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 .إعتماد الحساب الختامى لئلتحاد -4

 .تنسيق العمل بين لجاف اإلتحاد الستة  -5

 .توثيق العبلقة بين اإلتحاد كاإلتحادات الطبلبية األخرل بالكليات  -6

إنتخاب أمين كأمين مساعد لمجلس اإلتحاد من بين أعضائه  -7

 .الطبلب 

 :اللجاف المشكل منها اإلتحاد  ( ت)

 لجنة االسر الطبلبية 

ف اسر طبلبية ارة رعاية الشباب بتشجيع الطبلب على تكومتقوـ إد

عمل على إعداد برامج مبلئمة من شأنها على مستول الكلية كاؿ

لبلرتقاء بهم ليات الجامعة كالتواصل بين اسر الكلية كاسر ؾالربط 

كإتخاذ القرار كتنفيذ  اإلعتماد على النفسإلى مستول أعلى من 

. المشركعات كاألنشطة 

 بكل كلية كتعتبر من كحدات إتحاد  نشاء أسر طبلبيةكيجوز إ

. طبلب الكلية 

 عقائدل كما  كال يجوز إقامة أسر طبلبية على أساس سياسى أ

 .ال يجوز أف تتخذ االسرة إسمان أك شعاران يوحى بذلك 

  يقدـ طلب تكوين األسرة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية

ة موافقته تشكل جمعية للموافقة على ريادة االسرة كفى حاؿ

تاسيسية لؤلسرة بإشراؼ رائد األسرة تتولى كضع نظاـ داخلى 

نين المعموؿ بها ئحة كالقوالعمل األسرة فى نطاؽ أحكاـ البل

 :اعد التالية كيراعى فيها القو

. تحديد إسم االسرة كرائدها  – 1

. قيمة رسم العضوية  – 2
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تكوف من مقرر كأمين تشكيل مجلس إدارة لؤلسرة باالنتخاب كم  -3

الصندكؽ كثبلثة أعضاء كيجوز أف يضم إلى عضوية المجلس 

. عضواف يختارهم رائد االسرة 

: خبلؿ اللجاف التالية  سرة منتقسيم عمل األ – 4

ت تتولى العمل على تحقيق التعارؼ بين قانة للعبللج –أ 

. أعضاء االسرة

. لجنة رياضية كتختص بالنشاط الرياضى  -ب

. ة فنية كتختص بالنشاط الفنىلجن –ت 

. لجنة ثقافية كتختص بالنشاط الثقافى  –ث 

يراعى قبل تنفيذ أل نشاط من األنشطة التى تدخل فى برامج 

األسر سواء داخل الجامعة أك خارجها أف يتقدـ مقرر األسرة بطلب 

رائد االسرة ثم إلى  إلىللموافقة على النشاط معتمد من رائدها 

. ق تحاد إلعتماداإل

النظاميين المقيدين بها لنيل يشكل اإلتحاد من طبلب الكلية ( : 318)مادة 

. درجة البكالوريوس كالمسددين الرسوـ الدراسية 

كيكوف للطبلب الوافدين المسددين رسوـ اإلتحاد حق ممارسة 

. أكجه نشاط اإلتحاد دكف أف يكوف لهم حق اإلنتخاب أك الترشيح 

إتحاد طبلب الكلية على تحقيق أهداؼ لس يعمل مج( : 325 -320)مادة 

.  سبعة لجاف كأسمائهم اإلتحاد من خبلؿ

تعمل على قياـ االسر بالكلية كدعم نشاطها ك: لجنة األسر  .1

 .كالتنسيق بينها 

كتعمل على تكوين الفرؽ الرياضية : لجنة النشاط الرياضى  .2

بالكلية كإقامة المباريات كالمسابقاف كاالشتراؾ فى 
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لزراعية كالدكرات التى تقيمها رعاية طبلب الدكرات ا

 .الجامعة 

تنظيم أكجه النشاط الثقافى كتعمل على: لجنة النشاط الثقافى  .3

للطبلب ككذلك كتنمية الطاقات األدبية كالثقافية 

 االشتراؾ

تنمية النشاط الفنى للطبلب  كتعمل على: لجنة النشاط الفنى  .4

عمل طبلبى  إلبراز مواهبهم الفنية فىكإتاحة الفرصة 

هادؼ كاالشتراؾ فى المسابقات على مستول الجامعة 

 كالدكرات الزراعية

كتعمل على تنظيم الحركة : لجنة الجوالة كالخدمةالعامة  .5

برامج خدمة  الكشفية كاإلرشاد كما تعمل على تنفيذ

ككذلك . البيئة التى يقرها مجلس الكلية أك األقساـ 

 .االرشادية  االشتراؾ فى الدكرات الكشفية ككذلك

تنمية الركابط  كتعمل على: ط االجتماعى كالرحبلت لجنة النشا .6

اإلجتماعية بين الطبلب كأعضاء هيئة التدريس 

كما تعمل على تنظيم الرحبلت . كالعاملين بالكلية 

سديد ككذلك ت. كالمعسكرات اإلجتماعية كالثقافية 

 .للطبلب ذكل الظركؼ اإلجتماعية الصعبة المصاريف 

باألأعماؿ النشاط العلمى كالتكنولوجى تختص هذق اللجنة لجنة .7

 :اآلتية 

 عمل معارض علمية  .1

 ياؿ العلمىعمل قصص الخ .2

تنمية االختراعات كاالبتكارات االلكتركنية  .3

 كالميكانيكا
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عمل صحائف الحائط العلمية كالوسائل التعليمية  .4

 .كالمشاركة فى تنظيم اللقاءات العلمية كالندكات 

هب كالمهارات عند الشباب ذكل أكتشاؼ الموا .5

العقوؿ المبدعه بكافه الوسائل كالحصوؿ على 

 .براءات اختراعات العمالهم 

 عمل مسابقات فى مجاؿ التكنولوجيا بصفة دكرية .6

 .اشتراؾ فى نادل العلوـ فى الجامعه  .7

تشكل كل لجنة من لجاف اإلتحاد سنويان بريادق رائد من ( : 326)مادة 

( يصدر بتعينه قرار من عميد الكلية )  أعضاء هيئة التدريس

طبلب كل فرقة دراسية ينتخبها سنويان  عنكعضوية طالبين 

. قتراع السرل ؽ اإلفرقتهما الدراسية بطر

  كينتخب الطبلب أعضاء كل لجنة من بينهم أمينا مساعدان لها .

  از الفنى لرعاية الشباب قجاف ممثل الجؿإجتماعات اؿكيحضر

. بالكلية 

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

 .فضوء البرامج المقدمة من اللجارسم سياسة اإلتحاد فى  .1

 .إعتماد برامج عمل مجلس اإلتحاد كمتابعة تنفيذها  .2

توزيع اإلعتمادات المالية على اللجاف ككضع الموازنه  .3

 .السنوية للمجلس كلجانه 

 .حسابات الختامية لئلتحاد إعتماد اؿ .4

 .عمل بين لجاف مجلس اإلتحاد تنسيق اؿ .5
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اإلتحادات الطبلبية بالكليات العمل على توثيق العبلقات مع  .6

 .خرل األ

إنتخابات أمين كأمين مساعد لمجلس اإلتحاد من بين أعضائه  .7

 .الطبلب 

إتحاد طبلب الكلية سنويان بريادة عميد الكلية س ػمجلؿ ػتشك( : 328)مادة 

: كعضوية ( يئة التدريس فى ذلك من أعضاء ق قينيبأك من ) 

  راكد لجاف مجلس اإلتحاد من أعضاء هيئة التدريس .

  أمناء مساعدل لجاف مجلس اإلتحاد من الطبلب. 

  من بينهم أمينان كأمينان كينتخب الطبلب أعضاء لمجلس

 .مساعد للمجلس 

  كيحضر إجتماعات المجلس رئيس الجهاز الفنى لرعاية

ندكؽ  الشباب بالكلية كيكوف أمينان للص

: يشترط فيمن يتقدـ للترشيح لعضوية لجاف مجلس اإلتحاد ( : 334)مادة 

. أف يكوف متمتعان بجنسية جمهورية مصر العربية  -1

 أف يكوف متصفان بالخلق القويم كالسمعة الحسنة -2

أف يكوف طالبان نظاميان مستجدان فى فرقته غير باؽ لئلعادة  -3

 .فيها ألل سبب 

 .حاد أف يكوف مسددان لرسوـ اإلت -4

عمل اللجنة  كف من ذكل النشاط الملحوظ فى نجاحأف يك -5

 .التى يرشح نفسه فيها 

يتم إنتخاب مجالس اإلتحاد كلجانها فى موعد غايته نهاية ( : 335)مادة 

شهر نوفمبر من كل عاـ كيصدر قرار من رئيس الجامعة 
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بتحديد المواعيد التفصيلية لئلنتخابات للمستويات المختلفة 

دالء بصوته إال إذا كاف مقيدان بجداكؿ ل طالب اإليحق ألكال

. الناخبين من الطبلب كيحمل إثبات شخصية 

يشترط لصحة اإلنتخابات فى لجاف إتحاد طبلب الكليات ( : 336)مادة 

. طبلب الذين لهم حق اإلنتخابات  على األقل من% 50حضور 

 آخر فى مدل   فإذا لم يكتمل العدد تؤجل اإلنتخابات لموعد

كثر ، كفى هذق الحالة يشترط لصحة الثة أياـ على األث

. الناخبين  منعلى األقل %  20اإلنتخابات حضور 

  فإذا لم يكتمل العدد هذق المرة يتعين تمثيل كل طلبة الفرؽ

 .التى لم يكتمل عدد ناخبيها 

إذا تعذر تكوين مجلس إتحاد طبلب الكلية للسبب السابق ( : 337)مادة 

ية  مجلسان إلدارة شئوف اإلتحاد يضم عناصر من يعين عميد الكل

الطبلب المتفوقين فى الدراسة كفى نشاط اإلتحاد ممن تتوافر 

. فيهم شركط الترشيح 

حقوؽ العضوية فى  هذا المجلس كأمينه سائركيكوف لرائد 

. نشطة الطبلبية بالجامعة مجلس تنسيق األ

 تحضير جدكؿ األعماؿنته بيختص رائد مجلس اإلتحاد أك لج( : 338)مادة 

تنفيذ القرارات كالدعوة إلى اإلنعقاد كإدارة الجلسة كمتابعة 

ة أك نائب كيقوـ بتبليغ القرارات إلى ككيل الكلية كعميد الكلي

. حواؿ كفور صدكرها رئيس الجامعه بحسب األ

: زعا١ٜ ايطالب بايه١ًٝ 

 ية كتوكجه أعضاء تقوـ باإلشراؼ على لجاف إتحاد طبلب الكل

هداؼ التى تنمى القيم األخبلقية كالوعى الوطنى تحاد إلى األاإل
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كتشجيعهم على إكتشاؼ مواهب زمبلئهم كتنمية قدراتهم 

. كمهاراتهم 

  جتماعية كالرحبلت على األنشطة الرياضية كاإلتقوـ باإلشراؼ

كالنشاط الثقافى كالفنى كالجوالة كالمرشدات األسر الطبلبية 

 .طة من خبلؿ مؤهلين لهذق االنش

  يقوـ القسم بمساعدة الطلبه المحتاجين ماديان لتشديد

مصركفاتهم الدراسية كاإلقامة فى المدينة الجامعية عن طريق 

تقديم الطالب بحث إجتماعى لمعرفة ظركفه اإلجتماعية 

 .كاإلقتصادية 

 ين الطلبه يقوـ السادق األخصائيين اإلجتماعيين بعمل تعارؼ ب

ين منهم ليتعرفوا على حل ريبكالطالبات حتى يكونوا ؽ

مشاكلهم حتى يشعر الطالب أنه يتعامل مع أسرته كليس بعيدان 

 .عنها كبذلك يتم توجيه الطالب التوجيه السليم 

 نشطة طة صيفية للطبلب المتمزين فى األيقوـ القسم بعمل انش

خبلؿ العاـ الدراسى فى مصيف جمصة الدائم كفى ممارسة 

فى المبلعب الخاصة قدـ  كرةأنشطة تنس طاكلة كتدريب 

شتراؾ فى األنشطة الشاطئية التى تنفذها رعاية بالجامعة كاأل

طبلب الجامعة كعمل لقاءات رياضية بين الطلبة كأعضاء هيئة 

 .التدريس للزيد فى التقارب بينهم 

يوجد بالكلية كحدة لمتابعة الخريجين من أهدافها :  زجينيخلٚسد٠ َتابع١ ا

مساهمة فى حصولهم على كظائف تتوافق متابعة الخريجين كاؿ

راسته كتسجيل دمع المهارات التى إكتسبها الخريج أثناء 

كاإلتصاؿ المستمر إلكتركنيان . البيانات الكافية عن كل خريج 

يج لتزيل العقبات التى تواجهه فى ميداف العمل كتوفر له بالخر

. البرامج التدريبية البلزمة 
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ية أيضان لجنة لتلقى الشكاكل من الطالب باآللية كيوجد بالكل :ا٣ٚ ـــــايػو

على موثقة كموزع بالكلية صناديق لهذا الغرض كتقوـ اللجنة

فحص الشكاكل أسبوعيان كالعمل على دراستها كإيجاد الحل 

. المناسب 

 يحدد لكل طالب أك عدد من لطبلب بالكلية رائدان من السادق:  ايسٜادٙ ايطالب١ٝ

علن سيادته على باب مكتبه أسماء أعضاء هيئة التدريس م

الطبلب كالوقت المحدد لقيامه بمهمة الريادق الطبلبية كهى 

متابعة كإرشاد الطالب بما يتوافق مع مصلحة الطالب كتزيل 

   .العقبات التى تواجهه 

تعتبر مخالفة تاديبية كل إخبلؿ بالقوانين كاللوائح ( : 124)مادة 

: كالتقاليد الجامعية كعلى االخص 

 االعماؿ المخلة بنظاـ الكلية أك المنشآت الجامعية -1

تعطيل الدراسة أك التحريض عليه أك اإلمتناع المدبر عن  -2

 .حضور الدركس 

كل فعل يتنافى مع الشرؼ أك الكرامة أك مخل بحسن السير  -3

 .كالسلوؾ 

متحاف البلزـ له ككل غش فى إمتحاف أك كل إخبلؿ بنظاـ اإل -4

 .شركع فيه 

جهزة أك لمواد أك الكتب الجامعية أك شآت أك األللمنكل إتبلؼ  -5

 .تدبيرها 

داخل الجامعة أك اإلشتراؾ فيها بدكف  كل تنظيم للجمعيات -6

 .ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة 
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توزيع النشرات أك إصدار جرائد حائط أك جمع توقيعات بدكف  -7

 .ترخيص سابق 

اؾ فى مظاهرات امعية أك اإلشتراإلعتصاـ داخل المبانى الج -8

 .لة للنظاـ العاـ أك اآلداب مخ

كل طالب يرتكب غشا فى إمتحاف أك شركعان فيه كيضبط فى ( : 125)مادة 

لجنة اإلمتحاف حالة تلبس يخرجه العميد أك من ينوب عنه من 

متحاف فى باقى المواد كيعتبر الطالب راسبان كيحرـ من دخوؿ اإل

. ل مجلس التأديب فى جميع مواد هذا اإلمتحاف كيحاؿ إؿ

:  العقوبات التأديبية هى( : 126)مادة 

 . شفاهة أك كتابة نبيهتاؿ -1

 .اإلنذار -2

د المقررات لمدة ال تتجاكز الحرماف من حضور درس أح -3

 .شهران

 .الفصل من الكلية لمدة ال تجاكز شهران  -4

 .الحرماف من اإلمتحاف فى مقرر أك أكثر  -5

 .إلغاء إمتحاف فى مقرر اك أكثر  -6

 .من الكلية لمدة ال تجاكز فصبلن دراسيان الفصل  -7

 .الحرماف من اإلمتحاف فى فصل دراسى كاحد أك أكثر  -8

 .الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسى  -9

هائى من الجامعة كيبلغ قرار الفصل إلى الجامعات فصل الناؿ -10

 .األخرل 
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كلمجلس الجامعة أف يعيد النظر فى القرار الصادر بالفصل 

عد مضى ثبلث سنوات على االقل من تاريخ صدكر النهائى ب

. القرار 

: الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هى ( : 127)مادة 

كلهم توقيع العقوبات األربع : ساتذة المساعدكف االساتذة كاال -1

ب أثناء الدركس كالمحاضرات طبلكلى عما يقع من اؿاأل

 .نشطة الجامعية المختلفة كاأل

كفى حالة . كقيع العقوبات الثمانى االكلىكله ت: عميد الكلية  -2

ل منه حدكث إضطراب أك إخبلؿ بالنظاـ يتسبب عنه أك يخش

متحاف يكوف لعميد الكلية توقيع عدـ إنتظاـ الدراسة أك اإل

جميع العقوبات ، على أف يعرض االمر خبلؿ أسبوعين من 

العقوبات تاريخ توقيع العقوبة على مجلس التأديب إذا كانت 

عة ، كعلى رئيس الجامعة بالنسبة النهائى من الجاـ بالفصل

غير ذلك من العقوبات كذلك للنظر فى تأييد العقوبة  إلى

 .أك إلغائها أك تعديلها 

العقوبة كله توقيع جميع العقوبات عدا : رئيس الجامعة  -3

أخذ رأل عميد الكلية كله أف يمنع الطالب  خيرة كذلك بعداأل

ف دخوؿ الجامعة حتى اليوـ المحاؿ إلى مجلس التأديب ـ

 .المحدد لمحاكمته 

 .كله توقيع جميع العقوبات : مجلس التأديب  -4

يصدر قرار إحالة الطبلب إلى مجلس التأديب من رئيس ( : 182)مادة 

. الجامعة من تلقاء نفسه أك بناء على طلب العميد 

: يشكل مجلس تأديب الطبلب على الوجه التالى ( : 183)مادة 

 ية عميد الكل. 

 ككيل الكلية. 
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  أقدـ أعضاء مجلس الكلية. 

خامس كما من العقوبات الواردة فى البند اؿال توقع عقوبة ( : 128)مادة 

إال بعد التحقيق مع الطالب كتابة كسماع ( 126)بعدق من المادة 

أقواله فيما هو منسوب إليه فإذا لم يحضر فى الموعد المحدد 

ل التحقق من ينتدبه كيتوؿللتحقيق سقط حقه فى سماع أقواله 

كال يجوز لعضوهيئة التدريس المنتدب للتحقيق . عميد الكلية

. تأديب ؿمع الطالب أف يكوف عضوان فى مجلس ا

التى تصدر من الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات القرارات ( : 129)مادة 

. تكوف نهائية ( 127) التاديبية كفقان للمادة 

القرار الصادر غيابيا من مجلس  كمع ذلك تجوز المعارضة فى

التأديب كذلك فى خبلؿ أسبوع من تاريخ إعبلنه إلى الطالب أك 

إذا كاف طلب الحضور قد كلى أمرق كيعتبر القرار حضوريان 

أعلن إلى شخص الطالب أك كلى امرق كتخلف الطالب عن 

. الحضور بغير عذر مقبوؿ 

من مجلس تأديب الطالب ال يجوز الطعن فى القرار الصادر ( : 184)مادة 

إال بطريق اإلستئناؼ كيرفع اإلستئناؼ بطلب كتابى يقدـ من 

الطالب إلى رئيس الجامعة خبلؿ خمسة عشر يومان من تاريخ 

إببلغه بالقرار كعليه إببلغ هذا الطلب إلى مجلس التأديب 

األعلى خبلؿ خمسة عشر يومان كيشكل مجلس التأديب االعلى 

: من 

 عة لشئوف التعليم كالطبلب       رئيساننائب رئيس الجاـ 

  عميد كلية الحقوؽ اك أحد األساتذق بها. 

  أستاذ من الكلية التى يتبعها الطالب. 

. من رئيس الجامعة  كيصدر باختيار األساتذق األعضاء قرار

حواؿ ال يجوز الحكم بوقف تنفيذ قرار مجلس تأديب جميع األكفى 

 .قبل الموضوع الطبلب أك مجلس التأديب األعلى 
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ايباب ايسابع 
غ٦ٕٛ ايدزاض١ ٚاإلَتشاْات 

 1/7/2009ف٢  1485 بكساز ٚشاز٣
 (ْظاّ ايطاعات املعتُد٠)
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:  ٠ ـــَكدّ 

إستجابة للمتغيرات العالمية الحديثة فى مجاؿ التعليم كاألخذ بنظاـ       

يير توكيد الجودة كاالعتماد فى العملية التعليمية ، كتطبيقا للمعا

األكاديمية المرجعية فى قطاع الدراسات الزراعية ، كاستجابة لبلحتياجات 

التى يتطلبها سوؽ العمل فقد رأت الكلية ضركرة إعادة هيكلة البرامج 

كالمقررات الدراسية لتواكب المستجدات على المستول المحلي كاإلقليمي 

جديدة تعتمد  كالعالمي لتلبية إحتياجات سوؽ العمل ، بتقديم برامج بينية

 -Multiعلى مشاركة العديد من األقساـ العلمية داخل كخارج الكلية 

discipline majors  لتحل محل البرامج التخصصية الدقيقة مع

التأكيد على اإلعداد المهنى المتميز للخريج كتزكيدق بمهارات مختلفة من 

استلزـ خبلؿ تطوير البرامج الدراسية كبرامج التدريب الميداني ، كقد 

ذلك األخذ بنظاـ توكيد الجودة كاالعتماد ، كالذل قطعت فيه الكلية 

خطوات كبيرة للتحوؿ من نظاـ السنوات كالمقررات اإلجبارية إلى نظاـ 

 . الساعات المعتمدة 

 : أٖداف ايتطٜٛس 
رتقاء باألداء المهنى للخريج  اإل -

بخريج متميز توفير مناخ أكاديمي ، يترتب عليه إمداد سوؽ العمل   -

تمكنه من المنافسة فى سوؽ  كمزكد بمهارات علمية كمهنية مختلفة

.  العمل

مواكبة التطورات األكاديمية الحديثة ، كاألخذ بنظاـ توكيد الجودة  -

كاالعتماد فى تطوير المقررات  

إنشاء برامج ذات طبيعة بينية ، تشارؾ فيها العديد من األقساـ العلمية   -

ت اإلتصاؿ كالتعلم الذاتي للقدرة على إتخاذ القرار  تنمية مهارا -

إستحداث برامج جديدة تتم الدراسة بها باللغة اإلنجليزية ، لمقابلة  -

. احتياجات سوؽ العمل 
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.  افية كالعلمية كالبيئية المعاصرةزيادة كعى كإدراؾ الطالب بالقضايا الثق -

كح فى بعض يم المفتإنشاء برامج ذات طبيعة خاصة ، مثل برامج التعل -

 .التخصصات الزراعية 

:  َٚٓٗا : الَح ايتطٜٛس ـــّ
منها ذات طبيعة بينية تبدأ الدراسة بها برامج إنشاء ثمانية برامج ، سبعة  -

من المستول الدراسي الثالث بموجب المقررات المؤهلة بالفصل الدراسي 

أقساـ  4  –1الثاني من المستول الثاني ، كالتى يشارؾ فى كل منها 

، كالذل تبدأ الدراسة " الهندسة الزراعية " علمية ، باإلضافة إلى برنامج 

به اعتبارا من المستول األكؿ ، كذلك لتحل هذق البرامج الثمانية محل 

.  الثبلثة عشر برنامجا فى البلئحة السابقة 

 إعادة هيكلة المقررات الدراسية لهذق البرامج  -

  أقساـ الكلية ( :3)مادة 

:  تضم الكلية تسعة عشر قسما علميا هي 

 القسم ـ القسم ـ

 الميكركبيولوجيا الزراعية  11 الهندسة الزراعية  1

 إنتاج الحيواف  12 النبات الزراعي 2

 إنتاج الدكاجن  13 المحاصيل  3

 اإلرشاد الزراعي كالمجتمع الريفي  14 االقتصاد الزراعي 4

 الفاكهة  15 الوراثة  5

 الخضر كالزينة  16راضي األ 6

 الحشرات اإلقتصادية  17 الكيمياء الزراعية  7

 الحيواف الزراعي  18 األلباف 8

 المبيدات  19 الصناعات الغذائية  9

 -------------------------- -- أمراض النبات 10
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تمنح جامعة المنصورة،بناء على طلب مجلس كلية الزراعة ( :4)مادة 

:  مية اآلتية الدرجات العل

:  في  درجة بكالوريوس العلوـ الزراعية: أكال 

يقبل بهذا البرنامج الطبلب :  الهندسة الزراعية كالنظم الحيوية   -1

الحاصلوف على الثانوية العامة شعبة الرياضيات بطابع تنسيق مستقل 

.   ، كتبدأ الدراسة به اعتبارا من المستول األكؿ 

 : ية فى إحدل برامج التخصص التاليةالعلوـ الزراعدرجة بكالوريوس : ثانيا 

اإلنتاج النباتي   -2

 اإلنتاج الحيواني كالداجنى كالسمكي  -3

 كقاية النبات  -4

 علوـ كتكنولوجيا األغذية    -5

 التقنية الحيوية الزراعية  -6

 العلوـ اإلقتصادية كاإلجتماعية الزراعية   -7

 األراضي كالمياق  -8

 البرامج السابقةموحدة بجميع الثاني المستويين األكؿ ككتكوف الدراسة ب

اعتبارا من البرامج كتبدأ الدراسة بهذق ، (  8إلى رقم   2البرامج من رقم )  

فى الفصل الدراسي ا المستول الثالث بناءا على إجتياز المقررات المؤهلة له

 .  الثاني من المستول الثاني  

لسابقة التخصصات يضم كل برنامج من البرامج الثمانية ا( :  5) دة اـ

فهى برامج عامة فى  8، 6 فرعية التالية عدا البرامج أرقاـاؿ

التخصص المذكور 
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رقم البرنامج 

 بالبلئحة
 التخصصات الفرعية التى يضمها كل برنامج البرنامج

األقساـ التى 

يتبعها البرنامج 

الهندسة  1

الزراعية 

كالنظم 

 الحيوية 

الحيوية هندسة النظم  –آالت كقول زراعية 

 هندسة الرم كالصرؼ الحقلي  –

الهندسة 

 الزراعية 

اإلنتاج  2

 النباتي

ل 
صي

حا
الم

 

ن 
ساتي

الب
 

==

==

== 

==

==

== 

المحاصيل   -1 عاـ

الفاكهة   -2

الخضر  -3

 كالزينة  

اإلنتاج  3

الحيواني 

كالداجنى 

 كالسمكي 

إنتاج 

 الحيواف

إنتاج 

 الدكاجن

إنتاج 

 األسماؾ

==

==

== 

إنتاج  -1 عاـ

لحيواف  ا

إنتاج  -2

الدكاجن  

 كقاية النبات  4

 

أمراض 

 النبات 

== المبيدات الحشرات

==

== 

أمراض النبات   -1 عاـ

الحشرات   -2

المبيدات  -3

علوـ  5

كتكنولوجيا 

 األغذية 

الصناعات  األلباف

 الغذائية

==

==

== 

==

==

== 

األلباف   -1 عاـ

 الصناعات الغذائية  -2

التقنية  6

الحيوية 

 اعية الزر

==

== 

==

== 

==

== 

==

== 

الوراثة   -1 عاـ 

الكيمياء الزراعية   -2

 الميكركبيولوجي -3

العلوـ  7

اإلقتصادية 

كاإلجتماعية 

 الزراعية  

اإلقتصاد 

الزراعي  

إدارة 

أعماؿ 

زراعية 

 

اإلرشاد 

الزراعي  

جتماع اإل

 الريفي

اإلقتصاد الزراعي   -1عاـ  

اإلرشاد  -2

لمجتمع الزراعى كا

 فيالرم

 ماألراض 8

كالمياق  

األراضي  عاـ   == == == ==
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يشترط لحصوؿ الطالب على درجة بكالوريوس  ( :6)مادة 

ساعة ( مائة كثمانية كثبلثوف )  138العلوـ الزراعية أف يجتاز 

الهندسة " كهو (  1) معتمدة على األقل بنجاح فى البرنامج رقم 

مائة كسبعة ) 137يجتاز  ، أك أف "  الزراعية كالنظم الحيوية 

ساعة معتمدة  على األقل بنجاح ، للحصوؿ على درجة ( كثبلثوف

المشار (  8إلى رقم  2من رقم )البكالوريوس فى أحد البرامج 

 كتخصصاتهم الفرعية المبينة فى المادة  ( 4) إليهم بالمادة 

من هذق البلئحة ، باإلضافة إلى مقررات المهارات األساسية (  5) 

التدريب الميداني ، بمستوييه ،  مقسمة على ثماف فصوؿ ، ك

 . دراسية ، مدة كل منها خمسة عشر أسبوعان  

نظاـ الدراسة المتبع فى الكلية هو نظاـ الساعات المعتمدة ، فى ( :  7) مادة 

إطار الفصل الدراسي الواحد ، كيقوـ نظاـ الساعات المعتمدة 

  :لتالية المقترح فى هذق البلئحة على األسس ا

هي كحدة قياس دراسية ( الوحدة ) الساعة المعتمدة : الساعة المعتمدة  -1

لتحديد كزف كل مقرر بالنسبة إلى المقررات األخرم ، كهى تعادؿ 

محاضرة نظرية مدتها ساعة كاحدة خبلؿ الفصل الدراسي الواحد ، 

ة كبالنسبة للدركس العملية كالتدريبات التطبيقية تحتسب ساعة معتمد

كاحدة لكل فترة تدريبات عملية مدتها ساعتين أسبوعيا خبلؿ الفصل 

.  الدراسي الواحد 

تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الواحد  :  Semesterالفصل الدراسي  -2

أسبوعا ، كالفصل الدراسي هو الفترة الزمنية الممتدة بين بدء  15

.  التحريرية الدراسة بالفصل كنهايتها ، ببدء انعقاد االمتحانات 

يتكوف من فصلين دراسيين :  Academic yearالعاـ الجامعي  -3

 15إجباريين تستمر الدراسة بهما ثبلثين أسبوعا ، كمدة كل منهما 

.  أسبوعا 

هو :  Grade points average  ( GPA ) المعدؿ الفصلي  -4

 معدؿ درجات جميع المقررات التى يدرسها الطالب ، نجاحا كرسوبا ، فى

.  الفصل الدراسي 
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:  Cumulative Grade Points Average ( CGPA )المعدؿ التراكمي  -5

هو معدؿ درجات جميع المقررات التى يدرسها الطالب ، نجاحا كرسوبا 

.  ، حتى تاريخ حساب المعدؿ 

هو منهج دراسي محدد األهداؼ كالمحتويات :   Moduleالمقرر الدراسي  -6

عملية كما هو كحدة تعليمية مرتبطة مع كالنشاطات النظرية كاؿ

.  المقررات األخرل 

هى مجموعة من المقررات كاألنشطة :  Curriculaالمناهج الدراسية  -7

، يؤدم النجاح فيها ( إجبارية كاختيارية )  الدراسية ، نظرية كعملية 

إلى منح الطالب درجة بكالوريوس العلوـ الزراعية فى إحدل برامج 

نة بهذق البلئحة بموجب إستيفاء الطالب عدد الساعات التخصص المبي

من هذق (  6) المعتمدة البلزمة للتخرج كما هو كارد بالمادة رقم 

.  البلئحة 

هو مجموع الساعات كالمقررات التى : Course loadالعبء الدراسي  -8

ساعة ، كالحد األدنى  18يسجلها الطالب فى فصل ما كيكوف الحد األقصي 

كفى إطار العبء الدراسي . معتمدة لكل فصل دراسي على حدق ساعة  12

:   يراعي ما يلي 

يحددق مجلس ) تراكمي متدف ال يسمح للطالب الذل له معدؿ ( أ  

ساعة معتمدة فى الفصل  12بالتسجيل فى أكثر من ( الكلية

.  الدراسي

يجوز لمجلس الكلية أف يعفي الطالب المحوؿ من كلية مناظرة ، ( ب 

التدريس بها بنظاـ الساعات المعتمدة ، من بعض مقررات يتم 

المستويات األكؿ كالثاني ، إذا ثبت نجاحه فى مقررات تعادلها فى 

الكلية المحوؿ منها ، كال يجوز إعفاء الطالب من أل مقرر من 

.  مقررات المستول الثالث كالرابع 

سته كالنجاح هو مقرر دراسي يجب درا: Prerequisite المتطلب السابق  -9

ال يسمح للطالب يعتمد عليه ، ك فيه قبل التسجيل في المقرر اآلخر الذم

بدراسة مقرر ما له متطلب سابق إال بعد إجتيازق للمتطلب السابق 

.  بنجاح
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هو عضو هيئة تدريس :   Academic advisorالمرشد األكاديمي  -10

ات ، كفقا اختيار المقرر يختارق القسم العلمي لمساعدة الطالب في

للخطط الدراسية الموجودة بهذق البلئحة ، كمساعدته على حل 

المشكبلت التى قد تعترضه أثناء الدراسة ، كيقوـ المرشد بتوجيه 

. الطالب كإرشادق أكاديميان كاجتماعيان طيلة فترة دراسته حتى يتخرج 

كيخصص المرشد األكاديمي بطاقة لكل طالب يسجل فيها كافة 

زمة عنه ، كالنتائج التى حصل عليها ، كما يقوـ بمراجعة البيانات البل

المقررات التى يسجل فيها الطالب فى كل فصل دراسي حتى تخرجه 

من الكلية ، كيكوف رأل المرشد األكاديمي إستشاريا ، كالطالب هو 

كـ بالتسجيل فيها بناء على المسئوؿ كلية عن المقررات التى يق

  . رغبته

يتم حسب التدرج الذل تعبر عنه األرقاـ الكودية  دراسة المقررات -11

كحسب تدرج جداكؿ المقررات اإلختيارية لكل فصل دراسي ، كقد ركعي 

عند ترتيب المقررات بالمستويات المختلفة أف لبعض المقررات متطلب 

.  سابق مدكف قرين المقررات التى تتطلب ذلك 

عدد الساعات المعتمدة ال تدخل مقررات المهارات المختلفة فى حساب  -12

البلزمة للتخرج ، كبذلك فهى تعتبر مواد نجاح كرسوب فقط ، كال 

. تدخل ضمن المعدؿ الفصلي أك المعدؿ التراكمى العاـ للطبلب

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

grade is awarded   

.  ادؿ ساعة كاحدة معتمدة الساعتاف أك الثبلث ساعات عملية تع -13

14- Quality points  ألل مقرر هى عبارة عن كحدة تستخدـ لقياس أداء

الطالب فى المقرر ، كهى ألل مقرر عبارة عن عدد الساعات المعتمدة 

.   للمقرر ، مضركبة فى الدرجة التى حصل عليها الطالب فى هذا المقرر 

( :   8)مادة 

الساعات المعتمدة كالفصوؿ  مكلية على نظاـيقوـ النظاـ الدراسي باؿ –أ 

.  الدراسية 



 

 - 63-  

ال تقل عن مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى العلوـ الزراعية  -ب

أربع سنوات جامعية موزعة على ثمانية فصوؿ دراسية ، كتستمر الدراسة 

كيكوف قيد الطبلب للحصوؿ . بكل فصل دراسي خمسة عشر أسبوعا  

يوس فى العلوـ الزراعية طبقا لما تتضمنه البلئحة على درجة البكالور

.   1972لسنة  49التنفيذية لقانوف تنظيم الجامعات رقم 

ساعة  12) يقوـ الطالب بتسجيل المقررات الدراسية ، بحد أدنى  –ج 

للفصل الدراسي الواحد ، ( ساعة معتمدة 18) ، كبحد أقصي ( معتمدة 

أك لتجنب فصل الطالب التجاكز كيجوز لمجلس الكلية لدكاعي التخرج 

.  ساعات معتمدة (  6) عن هذق الحدكد بما ال يزيد عن ست 

تقوـ األقساـ العلمية ، كل فى دائرة اختصاصه ، بتدريس مشركع  -د

التخرج فى التخصص الذل يرغبه الطالب داخل البرنامج كذلك بالنسبة 

لعامة للبرامج للبرامج التى توجد بها تخصصات فرعية ، أما التخصصات ا

، فيخضع فيها تدريس مشركع التخرج ( التقنية الحيوية الزراعية ) 

لقياـ لجنة شئوف الطبلب بتوزيع الطبلب توزيعا متوازنا على األقساـ 

من هذق (  5) المختلفة المشتركة فى البرنامج كالموضحة بالمادة 

قساـ مع أخذ رغبات الطبلب فى االعتبار كتمثيل جميع األ. البلئحة 

.  المشاركة بالبرنامج 

تشكل لجاف االختبارات الشفهية كالعملية كالتطبيقية كالتحريرية  -هػ 

النهائية للمقرر ، من عضوية إثنين إلى أربعة من أعضاء هيئة التدريس ، 

على أف يكوف من بينهم القائموف على تدريس المقرر ، كيتولى منسق 

اد أكراؽ أسئلة االمتحانات المقرر تنظيم االمتحانات الفصلية كإعد

النهائية ، كيعتبر الطالب الغائب فى االمتحاف التحريرم النهائي غائبا فى 

.  المقرر 

يحسب التقدير العاـ لنجاح الطالب عن كل مستول كفقا للتقديرات   -ك

التى حصل عليها ، كفى حالة تكرار رسوب الطالب فى مقرر ما يحتسب 
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فيها بالمقرر مع تسجيل عدد المرات الطالب راسب فى كل مرة رسب 

التى أدل فيها اإلمتحاف بهذا المقرر فى سجله األكاديمي ، مع مراعاة أال 

فى ( درجة  64) تزيد درجاته عن الحد األقصي لدرجات التقدير مقبوؿ 

عذر مقبوؿ ، أما إذا دكف المقرر الذل سبق أف رسب فيه أك تغيب عنه ب

ب له تقدير النجاح الذل يحصل عليه ، كاف قد تغيب بعذر مقبوؿ فيحس

.  من البلئحة التنفيذية لقانوف تنظيم الجامعات  83كفقا لنص المادة 

ال يتم النقل من مستول إلى أخر إال فى نهاية العاـ الجامعي كال يعاد  –ؿ 

.  إمتحاف الطالب فى المقرر الذل نجح فيه 

( :   9) مادة 

تول الثاني إلى المستول الثالث بأداء يكلف الطبلب المنقولوف من المس -أ

، داخل األقساـ العلمية المعنية ( داخل البرنامج ) تدريب ميداني عاـ 

، كما يكلف (   1 –تدريب ميدانى ) بالبرنامج الذل تخصص فيه الطالب 

الطبلب المنقولوف من المستول الثالث إلى المستول الرابع بأداء تدريب 

، الذل تخصص  Optionخصص الفرعي ميداني متخصص فى مجاؿ الت

، أما الطبلب الذين تم (  2 –تدريب ميدانى ) فيه الطالب داخل البرنامج 

تسجيلهم فى التخصص العاـ بالبرنامج ، فيتم توزيعم على األقساـ 

المشتركة فى البرنامج ، كفقا لرغبة كل طالب ، مع مراعاة تمثيل 

من هذق (  5) ما جاء بنص المادة األقساـ المعنية بهذا البرنامج ، طبقا ؿ

 ،بواقع أربععلى األقل أربعوف يوما البلئحة ، كيكوف التدريب لمدة 

بكل مرحلة من ساعات نظرية كأربع ساعات عملية فى اليوـ الواحد 

بمرافق الكلية المختلفة ، كيتم التدريب الميداني مراحل التدريب 

متصلة بتخصصاتهم فى ، أك فى احدل الجهات اؿ(  1 –تدريب ميدانى )

( .  2 –تدريب ميدانى ) مواقع العمل كاإلنتاج كالخدمات الزراعية 

كيحدد مجلس الكلية ، بناء على مقترحات األقساـ فى شهر مارس من 

كل عاـ ، مجاالت كأماكن التدريب كنظاـ توزيع الطبلب ، كال يجوز 
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تدريب  إعفاء الطالب من التدريب الميداني كله أك جزء منه ، كيتم

الطبلب المتخلفين عن التدريب مع طبلب العاـ التالي ، كال يمنح الطالب 

. درجة البكالوريوس إال إذا حضر التدريب كنجح فيه 

يتقدـ الطالب لتسجيل مجاالت التدريب االختيارية المنوطة بالمستول  -ب

بعد إنتهاء امتحانات الفصل (  2 –تدريب ميداني ) الثاني من التدريب 

، ( خبلؿ شهر مارس من كل عاـ ) راسي األكؿ من المستول الثالث الد

مع مراعاة أف يتوافق مجاؿ التدريب مع تخصص الطالب داخل البرنامج ، 

كيتم تحديد رغبات الطبلب ، كيكوف للطالب حق تغيير رغباته خبلؿ 

كاعتبارا من األكؿ من شهر أبريل ال يحق للطالب تعديل ، شهر مارس 

أخرل ، كتقوـ إدارة الكليه بإعداد الشكل النهائي لخطة رغباته مرة 

.    التدريب خبلؿ شهر مايو من كل عاـ 

يقسم الطبلب فى التدريب الميداني بشقية ، إلى مجموعات تتكوف كل  –ج

مجموعة من خمسة طبلب أك من عدد الطبلب المسجلين فى التدريب 

إثناف من التخصصي أيهما أقل ، كيقوـ علي تدريب كل مجموعة 

أعضاء هيئة التدريس كمعاكنيهم كأحد الفنيين ، كيخصص لكل 

.  مجموعة عامل كاحد من الخدمات المعاكنة 

فى دكلهم (  2،  1) يجوز للطبلب الوافدين أداء التدريب الميدانى بشقية  -د 

.  ، كإحضار ما يفيد ذلك من دكلهم معتمدا كموثقا 

شرؼ الخارجى فى حالة التدريب استبداؿ العضو الفنى بالم يجوز -هػ 

.  خارج الجامعة 

يقوـ مجلس بناء على توصية لجنة شئوف التعليم كالطبلب ،  ( : 10) مادة 

الكلية بتوزيع الطبلب المقيدين بالكلية على أعضاء هيئة 

كمرشدين الراغبين فى المشاركة التدريس بالكلية 

ية ، أكاديميين ، كذلك لمناقشة الطالب فى ميوله الدراس

كإرشادق ناحية التخصصات كالمقررات التى تتفق كميوله ، 
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كيعتبر رأل المرشد األكاديمي إستشاريا ، كيكوف الطالب هو 

المسئوؿ كلية عن المقررات التى يقوـ بالتسجيل فيها بناء 

، كيكوف توزيع الطبلب على برامج التخصص على رغبته 

ة فى اختيار المختلفة كفقا الختيار الطالب كميوله العلمي

المواد المؤهلة كبناء على معايير التنسيق التى يحددها مجلس 

الكلية ، كيكوف اإلرشاد األكاديمي للطبلب بواقع ساعة فى 

.  اليوـ لكل عضو هيئة تدريس 

المقررات التى تدرس لمرحلة البكالوريوس كمقررات  ( : 11) مادة 

البرامج )  إجبارية عامة لمتطلبات الكلية فى جميع البرامج 

حيواف زراعي  –نبات زراعي : هى (   8إلى رقم  2من رقم 

مبادمء  –إجتماع ريفي  -رياضة عاـ  –كيمياء  –عاـ 

أساسيات إنتاج  –حشرات عاـ  –مبادمء اإلحصاء  –اإلقتصاد 

 –أساسيات كقاية النبات  –أساسيات إنتاج محاصيل  –بساتين  

 –ات علوـ األغذية أساسي –أساسيات إنتاج حيوانى كدكاجن 

مقدمة  –أساسيات الميكركبيولوجيا العامة  –فيزياء كأرصاد 

أساسيات  –أساسيات علم الوراثة  -فى الهندسة الزراعية 

التدريب الميدانى بشقيه ، كمشركع : باإلضافة إلى  –األراضي 

. التخرج 

 المقررات التى تدرس لمرحلة البكالوريوس كمقررات إجبارية ( :12)مادة 

إلى رقم  2عامة لمتطلبات الجامعة فى جميع البرامج من رقم 

 –لغة إنجليزية  –حقوؽ اإلنساف كأخبلقيات المهنة : هى  8

.  مهارات االتصاؿ  –مهارات الحياة كثقافة العمل الحر 

( :  13) مادة 

 3يقوـ الطالب فى الفصل الدراسي الثاني من المستول الثاني باختيار ( أ  

ق لدخوؿ البرنامج الذل يرغب اإللتحاؽ به ، طبقا لما جاء مقررات تؤهل
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من هذق البلئحة ، كيشترط نجاحه فى المواد المؤهلة (  35) بالمادة 

لهذا البرنامج ، كفى حالة عدـ نجاح الطالب فى كاحد أك اثنين من 

األخير من شهر المواد المؤهلة ، يعاد االمتحاف فيها فى األسبوع 

 . هر النتائج قبل بدء العاـ الجامعي على أف تظ، أغسطس 

المقررات المؤهلة هى المقررات الوحيدة التى يمكن أف تدرس فى ( ب 

تدريس هذق الضركرة كيجوز عند . فصل صيفي ، دكف باقي المقررات 

بعد من المستول الذل يليه المقررات خبلؿ الفصل الدراسي األكؿ 

ب فى كاحد أك أكثر من موافقة مجلس الكلية ، كفى حالة رسوب الطاؿ

المقررات المؤهلة ال يحق له اختيار تخصص فرعى داخل البرنامج 

بالنسبة للبرامج التى توجد بها تخصصات فرعية كيكوف تخصصه فى 

. هذق الحالة تخصص عاـ بالبرنامج المقيد به 

يجوز لمجلس الكلية عند اإلقتضاء الموافقة على تدريس بعض ( ج 

 8) سي مؤقت خبلؿ شهرم يوليو كأغسطس المقررات فى فصل درا

(   9) للطالب الذل ينقصه تسعة ( أسابيع مع مضاعفة عدد الساعات 

كحدات على األكثر إلستيفاء عدد الساعات المعتمدة البلزمة للتخرج ، 

من هذق البلئحة ، كيؤدل الطالب ( ب )   8بما ال يخل بنص المادة 

 26كفقا لما جاء بنص المادة  اإلمتحاف فى دكر سبتمبر من نفس العاـ

.  من هذق البلئخة 

يختار الطالب المقررات االختيارية من التخصصات الفرعية  ( : 14) مادة 

المختلفة داخل البرنامج فى المستول الرابع ، كيجوز أف 

يختار المقررات االختيارية من تخصص فرعي كاحد فقط ، 

.  الفرعي الة متخصصا فى هذا التخصصكيعتبر فى هذق الح

يدكف بشهادة التخرج التخصص الرئيسي للبرنامج الذل  ( : 15) مادة 

التحق به الطالب ، كفى حالة تركيز الطالب على تخصص 
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يضاؼ التخصص الفرعي بجانب االسم   Optionفرعي

. الرئيسي للبرنامج

يجب على الطالب متابعة المحاضرات كاالشتراؾ فى التمرينات  ( :16)مادة 

كفقا للنظاـ الذل يقرق مجلس الكلية ، كلمجلس  العملية

الكلية ، بناء على طلب مجالس األقساـ المختصة ، أف يحرـ 

تحاف كله أك بعضه إذا لم يحضر الطالب من التقدـ لبلـ

، الساعات المحددة لكل مقرر دراسي على األقل ، من عدد% 75

دـ كفى هذق الحالة يعتبر راسبا فى المقرر الذل حرـ من التق

لئلمتحاف فيه ، كإذا قدـ الطالب عذرا يقبله مجلس الكلية 

لعدـ تمكنه من الحصوؿ على النسب المقررة للحضور ، اعتبر 

متغيبا عن االمتحاف بعذر مقبوؿ كيجوز لمجلس الكلية أف 

يوقف قيد الطالب لمدة عاـ دراسي جامعي أك أكثر ، إذا تقدـ 

.  ل الدراسة الطالب بعذر مقبوؿ يمنعه من االنتظاـ ؼ

تعقد اختبارات دكرية للطالب يحدد نظامها مجلس الكلية بناء  ( :17) مادة 

على اقتراح مجالس األقساـ المختصة ، كذلك بواقع إختبارين 

على األقل لكل مقرر دراسي خبلؿ الفصل الدراسي الواحد ، 

كيعقد االمتحاف الشفول كالتطبيقي كالعملي كالتحريرم 

ل نهاية الفصل الدراسي الذل ينتهى تدريس النهائي للمقرر ؼ

.   المقرر فيه

مدة االمتحاف التحريرم ساعتاف ألل من المقررات الدراسية  ( :18)مادة 

، كمدة االمتحاف لمشركع التخرج الواردة بهذق البلئحة 

ساعات نظرية لكل جلسة من جلسات االمتحاف الشفول 8

ب إلى كالتطبيقي ، كفي مشركع التخرج يقسم الطبل

مجموعات تتكوف كل مجموعة من خمسة طبلب على األكثر 

أك من عدد الطبلب المسجلين بالمقرر أيهما أقل ، كتشكل كل 
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لجنة من لجاف الممتحنين من أربع أعضاء على األكثر 

.  كعضوين على األقل 

تكوف النهاية العظمى لمجموع درجات كل مقرر مائة درجة ،  ( :19)مادة 

 10: درجات فى كل مقرر على النحو التالي كيكوف توزيع اؿ

درجات لبلختبارات الشفهية  10درجات لبلختبارات الدكرية ، 

درجة  60درجة لبلختبارات العملية كالتطبيقية ،  20كاألنشطة ، 

لبلختبار التحريرم النهائي ، كيعتبر الطالب غائبا عن امتحاف 

.  فيه  التحريرم النهائيالمقرر الذل لم يؤدل االمتحاف 

كفى حالة المقررات التى ال تتضمن دركسا عملية ، تكوف 

درجة كتوزع  80الدرجة المخصصة لئلمتحاف التحريرم 

بين االختبارات كاألنشطة ( درجة  20) الدرجات الباقية 

باإلضافة إلى ( درجات  10) الفصلية كالتطبيقية كأعماؿ السنة 

جاح الطالب في كيشترط لن( . درجات  10) االختبار الشفهى 

من الدرجة المخصصة لبلختبار %  30المقرر الحصوؿ علي 

. التحريرم النهائي 

أما بالنسبة للمقررات المنتهية كالتى ليس لها إمتحاف   

تحريرم تحسب النهاية العظمى لمجموع درجات المقرر مائة 

لئلمتحاف العملي ( درجة  60: ) درجة توزع كالتالي 

( درجة  20) لؤلنشطة الفصلية ، ك ( رجة د 20) كالتطبيقي ، ك 

.  لئلختبارات الدكرية 

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

:  التقديرات التالية 
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الحالة 

النقاط 

Quality 

points 

النسبة المئوية 
Grade 

letter 

التقديرات اللفظية 

كفقا لما جاء بالمادة 

ة من البلئح 96

التنفيذية لقانوف 

تنظيم الجامعات رقم 

 1972لسنة  49

 أداء متميز  

Very high 

graduate caliber 

4.000 100 A+  ممتاز مرتفع 

 ممتاز   A 95أقل من   –90 3.799  –3.6

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

 أداء عاؿ  

High graduate 

caliber 

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

 جيد جدا  B 80أقل من   –75 3.199  –3.000

أداء مرض  

Satisfactory level 

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

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

أداء غير متوقع  

Not at the level 

expected for 

graduate work 

  C 65أقل من   –60 2.599  –2.4

مقبوؿ 

Average   

 —C 60أقل من   -55 2.399  –2.2

 أداء غير مرض 

Unsatisfactory 

level 

مقبوؿ  +D 55أقل من   -51 2.199  –2.04

Below average 

  

2.000 50 D 

راسب 

Fail 

 

0.00 30–  49 F 
 

 ضعيف

Failure  

ضعيف جدا  -F 30أقل من   –1

Failure  

 الخاصة الحاالت 

(   غياب بعذر مقبوؿ ) 

Conditional  

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

تحسب النهاية العظمى لمجموع درجات كل مقرر دراسي (  : 21)مادة 

على أساس عدد الساعات المعتمدة للمقرر ، كيحسب التقدير 

العاـ للطبلب الناجحين في نهاية السنة الجامعية ، ككذلك 

لدرجة ( المعدؿ التراكمي ) اـ لؤلربع سنوات التقدير الع

:- البكالوريوس كما يلي 
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تضرب الدرجة الفعلية التى حصل عليها الطالب فى عدد الساعات ( أ 

. المعتمدة لكل مقرر كالموضحة فى هذق البلئحة 

على ( عدد الساعات المعتمدة   Xالدرجات ) يقسم حاصل جمع ( ب 

لمقررات الدراسية كيكوف خارج مجموع عدد الساعات المعتمدة ؿ

.  القسمة هو المعدؿ الفصلي لنجاح الطالب للسنة الجامعية 

على ( المعدؿ التراكمي العاـ ) يحسب التقدير العاـ للبكالوريوس ( ج

أساس مجموع الدرجات التى حصل عليها الطالب فى سنوات الدراسة 

عدد  Xالدرجات التى حصل عليها الطالب فى المقرر  ) األربع 

، منسوبة إلى حاصل جمع الساعات ( الساعات المعتمدة للمقرر 

.  خبلؿ هذق السنوات التى تم دراستها المعتمدة لجميع المقررات 

كبذلك يحسب التقدير العاـ لدرجة البكالوريوس من خبلؿ تقدير       

، على أساس مجموع نقاط التقدير  GPAيطلق عليه متوسط التقدير العاـ 

فى مستويات الدراسة األربع منسوبة إلى مجموع عليها الطالب  التى حصل

نقاط التقدير للمقررات الدراسية التى درسها الطالب خبلؿ جميع 

. مستويات الدراسة

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

GPA = Total quality points earned divided by attempted credit hours 

عدد الساعات المعتمدة  xحاصل ضرب قيمة الرمز = النقطة النهائية  –د 

للمقرر  

مجموع النقاط النهائية التى حصل عليها الطالب = المعدؿ الفعلي  -هػ 

مقسوما على مجموع الساعات المعتمدة فى الفصل / فى الفصل الواحد 

.  الواحد 
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ط التى حصل عليها الطالب فى مجموع النقا= المعدؿ التراكمى  -ك

مقسوما على مجموع / جميع المقررات فى جميع الفصوؿ الدراسية 

.  الساعات المعتمدة لهذق المقررات 

يشترط أف يكوف الطالب  Honourكللحصوؿ على مرتبة الشرؼ  

على األقل كهو ما يعادؿ الحد  B or B+   =GPAحاصبل على تقدير 

لتقديرات اللفظية السابقة كفقا لما جاء األدنى لتقدير جيد جدا فى ا

يشترط كمن البلئحة التنفيذية لقانوف تنظيم الجامعات ،  85بالمادة 

إمتحاف فى أل رسب أال يكوف قد لحصوؿ الطالب على مرتبة الشرؼ 

 . تقدـ له كأية مستول دراسي

  :التسجيل األكاديمي كالعبء الدراسي  ( :22) مادة 

قبوؿ الطبلب الحاصلين على درجة البكالوريوس يجوز لمجلس الكلية ( 1

بيطرية ، العلوـ الطبية ، العلوـ الصيدلية ، العلوـ الطبية اؿ: فى 

اكف الزراعى ، التربية ، التع( شعبة البيولوجي ) ، التربية العلوـ

، كذلك بعد أخذ رأم مجالس ( شعبة اإلقتصاد المنزلي )النوعية 

حق الطالب بالمستول الدراسي الثاني األقساـ المختصة كيشترط أف يلت

كبالشركط التى يوافق عليها مجلس شئوف التعليم كالطبلب بالجامعة ، 

كيجوز إعفاؤهم من الدراسة كاالمتحاف فى المقررات المناظرة لما 

من قانوف تنظيم الجامعات ،  170درسوق بكلياتهم ، طبقا لحكم المادة 

.  ف تنظيم الجامعات  من قانو 36كدكف اإلخبلؿ بحكم المادة 

يجوز قبوؿ الطبلب الحاصلين على دبلوـ المدارس الثانوية الزراعية ( 2

  للحصوؿ على درجة البكالوريوس فى( نظاـ الثبلث كالخمس سنوات )

للشركط التى يقررها مجلس الجامعة بعد أخذ العلوـ الزراعية ، كفقا 

تنسيق القبوؿ  مكتبرأم مجلس الكلية ، كيتم قبوؿ الطبلب من خبلؿ 

بالجامعات بعد إجتياز إختبارات المعادلة كإختبارات القدرات التى 

تلك الشركط تجريها الكلية بمعرفتها للطبلب المتقدمين ، كبناءا على 
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تجرل الكلية تقبل األعداد التى يحددها مجلس الكلية كل عاـ ، ك

يختارها تعادؿ الثانوية العامة مقررات  3إختبارات معادلة للطبلب فى 

من هذق (  11) الواردة بالمادة بين المقررات األساسية من الطالب 

كالتى تتوافق مع مقررات الثانوية العامة ، كفقا لما يقررق البلئحة 

فى مقررات المعادلة داخل  االمتحافالطالب يؤدم مجلس الكلية ، ك

مقابل سداد رسوـ أداء  على األكثرثبلثة أسابيع  مدم علىالكلية 

متحاف كفقا لما يقررق مجلس الجامعة بعد أخذ رأل مجلس الكلية ، اإل

 70كيكوف اإلمتحاف مقسم لمرحلتين ، إختبار تحريرم موحد من 

درجة إلختبار قدرات الطالب كميوله  30درجة ، كإختبار شفول من 

كمهاراته ، كيحدد مجلس الكلية مواعيد إنعقاد هذق اإلمتحانات بعد أخذ 

التعليم كالطبلب ، كتقبل األعداد المطلوبة بالكلية رأل لجنة شئوف 

طبقا للتنسيق بناءا على نتائج هذق اإلختبارات كمجموع درجات الطالب 

.  فى الدبلوـ الحاصل عليه 

يجوز لمجلس الكلية قبوؿ الطبلب الحاصلين على درجة البكالوريوس ( 3

فى العلوـ الزراعية ، كالذين يرغبوف فى الحصوؿ على درجة 

فى العلوـ الزراعية ، بشرط أال تقل فى تخصص أخر البكالوريوس 

عن عامين دراسيين ، كبرسوـ دراسية تخصص المطلوب مدة الدراسة باؿ

.   طبقا لما تقررق لوائح المجلس األعلي للجامعات

يشرؼ ككيل الكلية لشئوف التعليم كالطبلب على تنفيذ قواعد ( 4

الطبلب للمجموعات الدراسية ،  التسجيل كإجراءاته ، كإعداد قوائم

كإعداد الجداكؿ الدراسية ، كتوزيع الطبلب على المرشدين 

األكاديميين ، كتجهيز بطاقات المقررات للطبلب كالسجل األكاديمي 

.  لكل طالب ، كتسجل البيانات األكاديمية فى سجبلت خاصة معتمدة 
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:  اإلضافة كالحذؼ كاإلنسحاب كتعديل المسار ( 5

أك يضيف جوز للطالب ، بعد موافقة المرشد األكاديمي ، أف يحذؼ م –أ 

من بدء على األكثر  نيمقررا أك أكثر حتى نهاية األسبوع الثا

الفصل الدراسي ، كذلك بما ال يخل بالعبء الدراسي المنصوص عليه 

.  فى هذق البلئحة 

األسبوع يجوز أف ينسحب الطالب من دراسة أل مقرر حتى نهاية  –ب 

من بدء الفصل الدراسي ، كذلك بموافقة المرشد على األكثر  ثانياؿ

األكاديمي كيسجل هذا المقرر فى السجل األكاديمي للطالب بتعبير 

، بشرط أف ال يكوف الطالب قد تجاكز نسبة الغياب " منسحب " 

كتعرض حاالت االنسحاب االضطرارية بعد . المقررة قبل اإلنسحاب 

ئوف التعليم كالطبلب للنظر فيها كإقرارها هذا الميعاد على لجنة ش

سي للطالب من مجلس الكلية ، على أف ال يخل االنسحاب بالعبء الدرا

. الوارد بهذق البلئحة

يجوز للطالب تعديل مسار تخصصه بشرط استكماؿ متطلبات  -جػ 

التخصص المرغوب فيه ، مع عدـ احتساب الساعات المعتمدة التى 

ال تقع فى مجاؿ متطلبات التخصص التى ، ك اجتازها الطالب من قبل

الجديد ، كذلك بعد أخذ رأل المرشد األكاديمي ، كتوصية لجنة 

.  شئوف التعليم كالطبلب ، كموافقة مجلس الكلية 

  :اإلنذار األكاديمي كالنقل كإيقاؼ كإلغاء القيد : ( 23)مادة 

ستول الذل المقيد به إلى المينقل الطالب من المستول الدراسي ( أ   

، إذا نجح فى جميع المقررات الدراسية ، أك كاف راسبا فيما ال يليه

يزيد عن ست ساعات معتمدة من الصف الدراسي الذل كاف مقيدا فيه 

إلى رقم  2فى جميع البرامج من رقم ك. أك من صفوؼ دراسية أدنى 

الطالب في المستوم الثاني إذا كاف ناجحان فيما ال يقل عن ال يقيد  8

ساعة معتمدة ، كيقيد في المستوم الثالث إذا كاف ناجحان فيما (  23) 
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ساعة معتمدة  ، كيقيد في المستوم الرابع إذا كاف (  59) ال يقل عن 

أما بالنسبة لبرنامج  .ساعة معتمدة (  95) ناجحان فيما ال يقل عن 

الهندسة الزراعية يقيد الطالب فى المستول الثاني إذا كاف ناجحا 

ساعة معتمدة ، كيقيد فى المستول الثالث إذا كاف  30ا ال يقل عن فيم

ساعة معتمدة ، كيقيد فى المستول الرابع  60ناجحا فيما ال يقل عن 

.  ساعة معتمدة  96إذا كاف ناجحا فيما ال يقل عن 

يؤدل الطالب الراسب االمتحاف فيما رسب فيه مستقبل عن طبلب (  ب 

مقرراته ، كيعفى من نسب الحضور الصف الدراسي الذل رسب فى 

المقررة بهذق البلئحة ، كمن اإلختبارات الدكرية للمقررات التى رسب 

ترصد الدرجة بالنسبة للمقررات التى لها فى هذق الحالة ك، فيها 

( درجات  5) االمتحاف الشفول : تدريبات عملية على النحو التالي 

 ( .درجات  10) ف العملي ، كاالمتحا( درجات  5) كاالمتحاف التطبيقي 

كبالنسبة للمقررات التى ليس لها تدريبات عملية ترصد درجة 

درجات ، كترصد درجة اإلمتحاف التطبيقي  10اإلمتحاف الشفول من 

فى كبل الحالتين  كتكوف درجة االمتحاف التحريرم درجات ،  10من 

  .من الدرجة المقررة للمادة التى رسب فيها %  80 ال تقل عن 

بالنسبة للمقررات النظرية التى ليس لها تدريبات عملية ترصد درجة ( ج 

درجات ،  10درجات ، كاالمتحاف التطبيقي من  10االمتحاف الشفول من 

من الدرجة المقررة للمادة % 80كتكوف درجة االمتحاف التحريرم 

.  التى رسب فيها 

ينذر (  1.00أقل من ) إذا حصل الطالب على تقدير تراكمى متدف ( د

اإلنذار األكؿ ، كيحدد مجلس الكلية درحات التدنى فى التقدير 

كإذا تكرر المعدؿ المتدنى للطالب لنفس الفصل الدراسي . التراكمي 

ينذر اإلنذار الثاني ، كيعتبر الطالب مراقبا أكاديميا ، كال يسمح له 

.  ساعة معتمدة  12إال فى حدكد الحد األدنى كهو بالتسجيل 
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يقوـ كل برنامج بتدريس أحد المقررات على األقل من  ( : 24) مادة 

المقررات اإلجبارية فى المستول الثالث باللغة اإلنجليزية ، 

، كفقا لما يقررق مجلس لرفع مستول اللغة لدل الطبلب 

نص جاء بالكلية طبقا لما مجلس الجامعة بعد أخذ رأل 

.  من قانوف تنظيم الجامعات  168المادة 

:  تنظم األرقاـ الكودية لؤلقساـ العلمية على النحو التالي ( : 25)مادة 

األرقاـ كالرموز الكودية لؤلقساـ العلمية مرتبة طبقا لتاريخ نشأة كل  –أ 

  :قسم داخل الكلية  

ايسقِ 

ايهٛدٟ 

 يًكطِ

زَص ايكطِ ايكطِ 
ايسقِ ايهٛدٟ 

 ضِيًل
 ايكطِ

زَص 

ايكطِ 

 Mic الميكركبيولوجيا الزراعية  Eng 0911 الهندسة الزراعية  0901

 Anm إنتاج الحيواف  Bot 0912 النبات الزراعي 0902

 Pol إنتاج الدكاجن  Agr 0913 المحاصيل  0903

 Ext اإلرشاد الزراعي كالمجتمع الريفي  Ecn 0914 اإلقتصاد الزراعي 0904

 Pom الفاكهة  Gen 0915 ة الوراث 0905

 Veg الخضر كالزينة  Sol 0916 األراضي 0906

 Ent الحشرات اإلقتصادية  Chm 0917 الكيمياء الزراعية  0907

 Zol الحيواف الزراعي  Dar 0918 األلباف 0908

 Pes المبيدات  Fod 0919 الصناعات الغذائية  0909

---  ------------------ -- Pat أمراض النبات 0910

األرقاـ الكودية السابقة الخاصة باألقساـ العلمية ، يمثل فيها الرقم األكؿ 

موقع الكلية فى مجلس الجامعة ، على أساس تاريخ نشأة الكلية داخل 

الجامعة ، كالرقم الثاني يمثل موقع القسم بين أقساـ الكلية من حيث 

 . تاريخ نشأة القسم داخل الكلية 
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المرفقة بهذق البلئحة المقررات الدراسية لمرحلة  تبين الجداكؿ -ب

، كعدد الساعات المعتمدة للمحاضرات (  400  –100) البكالوريوس 

كالتدريبات العملية لكل مقرر ، كترقم األرقاـ الكودية للمقررات على 

 : النحو التالي 

 

 ّـــــ٠ ايرتقٞــف٣ٚ٧ ـــاملطت

 199 – 100 األكؿ

 299 – 200 الثاني

 399 – 300 لثالثا

 499 – 400 الرابع

:  يأخذ كل مقرر رقما مكونا من ثبلثة أرقاـ كما يلي 

من الرقم الكودم ( أك الرقماف األيسراف إف كجدا ) الرقم األيسر  -1

. للمستويات األربعة  4إلى  1للمقرر ، يدؿ على المستول الدراسي من 

المسلسل للمقرر داخل  الرقماف األيمن كاألكسط ، يدالف على الرقم -2

.   كحتى أخر رقم مسلسل لمقررات كل قسم  1القسم إبتداءا من رقم 

+ األحرؼ الثبلثة التى ترمز للقسم : بذلك يتكوف الرقم الكودم من 

الرقماف األيمن كاألكسط يدالف على الرقم المسلسل للمقرر داخل 

للداللة على ( أك الرقماف األيسراف إف كجدا ) الرقم األيسر + القسم 

 . المستول الدراسي 

 

الرقم األيسر  الرقم األكسط الرقم األيمن 

للداللة على 

المستول 

 الدراسي 

رمز القسم 

للداللة على الرقم المسلسل 

للمقرر داخل القسم 
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 :األرقاـ كالرموز الكودية للبرامج المختلفة  –جػ 

زقِ ايربْاَر 
 بايال٥ش١

يًربْاَر ايسَص ايًفظٞ  زـــايربْاّ

هندسة الهندسة الزراعية كالنظم الحيوية   1

نباتي  اإلنتاج النباتي 2

حيوانى  اإلنتاج الحيواني كالداجنى كالسمكي  3

كقاية  كقاية النبات  4

أغذية  علوـ كتكنولوجيا األغذية  5

 تقنية التقنية الحيوية الزراعية   6

 إقتصادية  العلوـ اإلقتصادية كاإلجتماعية الزراعية  7

أراضي  األراضي كالمياق   8

  

:  رموز المقررات المشتركة بين األقساـ العلمية   –د  

 ايسَص اجملُع يألقطاّ املع١ٝٓ األقطاّ املػازن١ ف٢ تدزٜظ املكسز َكسزات َػرتن١ ف٢ دلاٍ

اإلنتاج الحيوانى 

 كالداجنى كالسمكى 

إنتاج  –إنتاج الحيواف 

 الدكاجن 
APF 

 –الصناعات الغذائية  غذية كاأللباف علوـ األ

 األلباف 
FDT 

الخضر  –الفاكهة  البساتين 

 كالزينة 
Hor 

 –المبيدات  –الحشرات  كقاية النبات 

 أمراض النبات 
PRT 
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  :كالتعامل مع الطبلب الراسبين التخرج دكر :  (26)مادة 

دكر التخرج هو الدكر الذل يستكمل فيه الطالب عدد الساعات 

عتمدة البلزمة للتخرج كيتم ذلك من خبلؿ دكرين على الم

  : مدل العاـ هما 

يتم تخرج طبلب المستول الرابع بعد ظهور نتيجة  :دكر يونيو  -1

كإعتمادها من ( دكر يونيو ) امتحانات الفصل الدراسي الثاني 

مجلس الجامعة ، بشرط  إستيفاء جميع متطلبات التخرج 

جاح الطالب فى جميع مواد الفصلين الواردة بهذق البلئحة مع ف

الدراسيين للمستول الرابع كعدـ تخلفه فى أل مقرر دراسي 

.  من السنوات الدراسية السابقة 

طبلب المستول الدراسي النهائي ، الراسبوف فيما ال يزيد  :سبتمبر دكر  -2

ست ساعات معتمدة  6)  عن  مقررين دراسيين على األكثر 

ـ يتقدموف لبلمتحاف فيما رسبوا فيه ، فإنه( على األكثر  

، كيتم تخرجهم بعد نجاحهم خبلؿ شهر سبتمبر من نفس العاـ 

، فإذا تكرر رسوبهم  فى هذق المقررات فى شهر أكتوبر

امتحنوا فيما رسبوا فيه طبقا لموقع المقرر من خطة الدراسة 

.  ، كهكذا لحين النجاح فى مقررات التخلف 

يتم امتحانه فيما رسب فيه مع سبتمبر ، ر إذا رسب الطالب فى دك -3

فى مقررات الصف الدراسي الذل رسب فى المنتظمين الطبلب 

مقرراته كفى نفس الفصل الدراسي الذل تدرس فيه هذق 

شهر يونيو من العاـ الذل نجح المقررات كيتم التخرج فى 

. فيه

ساـ يشكل مجلس الكلية من بين أعضاء هيئة التدريس باألؽ ( :27)مادة 

" دكائر علمية " األكاديمية المشاركة فى البرنامج الواحد 

داخلية تخص هذا البرنامج ، كذلك فى حالة البرامج التى 
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يشارؾ فيها أكثر من قسم علمي ، بواقع عضوين على 

األكثر من كل قسم ، يعرض عليها شئوف المقررات ككافة 

الرأل فيها ، الشئوف التعليمية المتعلقة بهذا البرنامج ، إلبداء 

لجنة شئوف مجالس األقساـ المختصة ، ثم علي كعرضها على 

مجلس الكلية ، كيعين ، تمهيدا للعرض علي التعليم كالطبلب 

من بين أعضاء كل دائرة علمية رئيسا للبرنامج يكوف مسئوال 

لمية كالفنية كاإلدارية كافة شئوف البرنامج الع: عن 

الجودة كاإلعتماد المتعلقة  ، كعن تنفيذ كافة معاييركالمالية

بالبرنامج ، ككثائق البرنامج ، كتوثيق أنشطته ، كإعتماد 

البرنامج من الجهة أك الجهات المختصة ، كتنسيق كافة 

األمور المتعلقة بالبرنامج مع األقساـ المعنية كمع الجهات 

المستفيدة من خريجي البرنامج ، كعن ربط البرنامج بسوؽ 

. العمل 

 ( : 28)مادة   

يحدد مجلس الكلية ، بناء على توصية لجنة شئوف التعليم كالطبلب ،  –1

نظاـ التسجيل للمقررات قبل بدء الدراسة بأسبوع على األقل ، مع 

بدء الفصل  منبحد أقصي  حتى نهاية األسبوع الثانيإمكانية التعديل 

.  ، كبعد ذلك ال يحق للطالب تعديل رغباته  الدراسي

طالب أف يحدد البرنامج الدراسي الذل يرغب اإللتحاؽ به ، يجب على اؿ -2

قبل بداية الفصل الدراسي الثاني كذلك بمعاكنة المرشد األكاديمي 

من المستول الثاني بشهر على األقل ، كعليه بالتالي أف يقوـ بإختيار 

من هذق (  35) المواد المؤهلة للبرنامج طبقا لما جاء بنص المادة 

يراعي كافة الشركط المؤهلة للتسجيل فى هذا البلئحة ، كأف 

البرنامج ، كال يجوز للطالب أف يغير البرنامج الذل التحق به إال 

لجنة شئوف التعليم كالطبلب توصية على  للضركرة القصول ، بناء

.  كموافقة مجلس الكلية 
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لمقررات التى البرامج كاتقوـ مجالس األقساـ بمتابعة كاعتماد توصيف  -3

القسم بتدريسها ، كفقا للمعايير األكاديمية المرجعية ، كتعرض يقوـ 

ذلك كهذق المحتويات على اللجاف المعنية التى يشكلها مجلس الكلية 

بالكلية ، كيعتمد مجلس كحدة ضماف الجودة كاالعتماد بمشاركة 

المقررات التى أقرتها اللجاف المشكلة من البرامج كالكلية توصيف 

تبر محتويات المقررات ملزمة ألعضاء هيئة مجلس الكلية ، كتع

.  التدريس القائمين على تدريسها 

لؤلحكاـ الواردة بقانوف تنظيم الجامعات كالمتعلقة  البيخضع الط -4

باإلنذار كالفصل من الجامعة كفرص اإلعادة أك إعادة القيد ، كاألعذار 

اصة المقبولة ككقف القيد ككافة القواعد كالقوانين كاللوائح الخ

.  بالجامعة كالكلية 

يحدد مجلس الكلية ، طبقا لؤلحكاـ المنظمة لذلك كالواردة في قانوف  -5

تنظيم الجامعات ، األنشطة الطبلبية من جمعيات علمية كاتحاد طبلب 

. كخبلفه كنشاط األسر 

ال يجوز فى نظاـ الساعات المعتمدة الوارد بهذق البلئحة ، تخريج  –6

ددة بالقانوف للحصوؿ على درجة البكالوريوس طبلب قبل المدة المح

تنفيذية لقانوف تنظيم الجامعات من البلئحة اؿ 178طبقا لنص المادة 

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

تقوـ لجنة شئوف التعليم كالطبلب بمتابعة الطلبة دكريا ، من خبلؿ  –7

مجالس األقساـ المعنية ، كيعطى الطالب المرشدين األكاديميين ك

تحذيرا بحالته الدراسية إذا كاف مستواق الدراسي غير مرض كيعتمد 

مجلس الكلية مستويات المتابعة هذق ، كيحدد درجات التدني التى 

تستحق المتابعة لنشاط الطالب ، كما يحدد قائمة شرؼ للطبلب 

. المتفوقين 
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طلب سابق ، يشترط فى تسجيل الطالب فى حالة المقررات التى لها مت –8

لمقرر اختيارم من المقررات الواردة بهذق البلئحة ، أف يكوف قد نجح 

. فى المتطلب السابق لهذا المقرر 

طبلب  3يكوف الحد األدنى لعدد الطبلب المسجلين فى المقرر الواحد  –9

 على األقل ، كفى حالة الضركرة يعرض األمر على مجلس الكلية التخاذ

.  ما يراق مناسبا 

فى حالة التخصص العاـ بالبرنامج يقوـ الطالب بدراسة عدد متوازف  -10

قدر اإلمكاف من الساعات المعتمدة للمقررات اإلختيارية لؤلقساـ 

المشتركة بالبرنامج ، كفى حالة رغبة الطالب فى تخصص فرعى 

ة داخل البرنامج ، يجب أف يقوـ بدراسة عدد من الساعات المعتمد

ساعة معتمدة على األكثر  15 -ساعة كحد أدنى  12يتراكح ما بين  

من المقررات اإلختيارية فى مجاؿ التخصص المطلوب بالمستول 

. الرابع 

يجوز عند اإلقتضاء إضافة مقررات دراسية إختيارية جديدة لهذق  -11

البلئحة أك تعديل محتول المقرر الدراسي بشرط أف يكوف المقرر 

تم تدريسه مرتين على األقل كذلك بموافقة مجلس األصلي قد 

   .  الجامعة بعد أخذ رأل مجلس الكلية 

يجوز لمجلس الكلية ، بعد أخذ رأم مجالس األقساـ : نظاـ االستماع  –12

العلمية المختصة ، أف يقبل طبلب من كليات الجامعة أك الجامعات 

كاعد التى األخرل كمستمعين لبعض المقررات بالكلية ، كفقا للق

يحددها مجلس الكلية كيوافق عليها مجلس الجامعة ، كتمنح الكلية 

.  هذق المقررات كال يتبع ذلك منح أل درجة جامعية حضور شهادة 

لؤلقساـ العلمية أف تنظم دكرات تدريبية نوعية في المجاالت  ( :29)مادة 

التي تدخل في اختصاصها كفقان للنظم التي يقرها مجلس 

 .ناء علي اقتراح مجلس الكلية الجامعة ب
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  ( :30)مادة 

يجوز أف تنظم الكلية رحبلت علمية للطبلب داخل أك خارج جمهورية  -1
مصر العربية كتعد جزءا مكمبل لدراستهم العملية ، كيعرض برنامج 
الرحبلت العلمية على لجنة شئوف التعليم كالطبلب ثم مجلس الكلية 

ل مقترحات األقساـ العلمية التى عل مع بداية كل عاـ دراسي بناء
.  دراسية فى خططها اؿالعلمية تدخل الرحبلت 

لمجلس الكلية أف ينظم دكرات تدريبية لغير طبلب الكلية فى يجوز   -2
الموضوعات التى تدخل فى اختصاص الكلية ، كذلك كفقا للنظم التى 

.  يضعها مجلس الجامعة ، بناء على اقتراح مجلس الكلية 

 

توزع المقررات الدراسية كعدد الساعات المعتمدة التى سيقوـ  ( :33)مادة 
الطالب بدراستها لنيل درجة بكالوريوس العلوـ الزراعية فى 

من هذق (  5)  إحدل برامج التخصص الواردة فى المادة 
 :البلئحة على النحو التالي 

برنامج الهندسة الزراعية كالنظم الحيوية   -1

ة من مراحل العمل الوطنى كمن خبلؿ مشركع مع بداية مرحلة جديد
مصر القومى لتطوير التعليم فى جميع مراحله تآتى فى المقدمة 

منظومة التعليم العالى لكى تكوف أكثر توافقػان مع عصر ثورة 
. المعلومات كتدفق المعرفة كالمنجزات العلمية كالتكنولوجية المتبلحقة 

كزير التعليم العالى كالدكلة  كقد كاف كمازاؿ للسيد األستاذ الدكتور
للبحث العلمى دكران رائدان فى مجاؿ تطوير كتحديث التعليم العالى حيث 

تم إعتمػاد الخطط كالبرامج المستقبلية لتحديث المناهج كالمقرارات 
الدراسية لطبلب مرحلة البكالوريوس ككذلك تطوير البحث العلمى 

كتحديث المناهج كتقنيات حل مشكبلت المجتمع من خبلؿ تطوير 
كالمقرارت الدراسية كأسلوب البحث العلمى لطبلب مرحلة الدراسات 

. العليا 

فى مصر كمان كنوعػان ( النباتى كالحيوانى)يرتبط اإلنتاج الزراعى 
إرتباطان كثيقػان باألرض كالمياق كالبيئة التى تأكل الحيواف كيربى فى 

ية كالنظم الحيوية بكونها كمن كاقع مفهوـ الهندسة الزراع. ظلها النبات 
خادمان لقطاع اإلنتاج الزراعى كيقع عليها كاجب إمداد الزراعة باألفكار 

كالتطبيقات الهندسية التى تقدـ حبلن للعديد من مشاكل اإلنتاج الزراعى 
فقد . أك تزيد من كفاءة اإلنتاج كتوفير حياة أفضل للقائمين عليهػا 
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ة الزراعة جامعة المنصورة على حرص قسػم الهندسػة الزراعيػة بكلي
أف تكوف خطته الدراسية لطبلب مرحلة البكالوريوس مواكبة تمامان 
إلستراتيجيػة الزراعة المصرية كإستراتيجية تنمية كتطوير الريف 

المصرل كمناطق اإلستزراع كالتعميرالجديدة باإلضافة إلى إعداد خريج 
لتوفير فرص العمل يتواكب كيتبلئم مع متطلبات سوؽ العمل فى مصر 

كما حرص القسػم . كالرزؽ الحبلؿ لؤلالؼ من الخريجين كل عاـ 
على أف تحتول خطته الدراسية الجديدة على بعض المناهج كالمقرارات 
الجديدة كالتى تخدـ مجاالت عديدة مثػل هندسة نظم الزراعة المحمية 

ة نظم كنظم الطاقػة الجديدة كالمتجددة كهندسة النظم الحيوية كهندس
اإلستزراع السمكى كالنظم الحديثة فى نقل كتدكاؿ المحاصيل الزراعية 

المختلفة كمعامبلت ما بعد الحصاد كالنظم الحديثة للرل كالصرؼ 
للمحافظة على المياق كجودة األراضى الزراعية كالحاسب اآللى كمدخل 

كيراعى برنامج الهندسة الزراعية بكلية  .هاـ لمتطلبات هذا العصر 
عدد الساعات أف يكوف زراعة جامعة المنصورة فى خطته الدراسية اؿ

المعتمدة للدراسػة لنيل درجة البكالوريوس فى العلوـ الزراعيػة 
ساعة مقسمة على ثمانى  138تخصص الهندسة الزراعية كالنظم الحيوية 

كيكوف قيد الطبلب  -فصوؿ دراسية مدة كل فصل خمسة عشر أسبوعان 
لبكالوريوس من قسم الهندسة الزراعية طبقان لما للحصوؿ على درجة ا

تتضمنه البلئحة التنفيذية لقانوف تنظيم الجامعات كالتى تتمثل فى 
( الشعبة الهندسية )  شعبة الرياضيات تخصيص طابع خاص لقبوؿ طبلب
قرار المجلس األعلى ) ـ 2004  -2003بالقسم اعتبارا من العاـ الجامعى 

(.  ـ 10/12/2002اريخ بت 18674للجامعات رقػم 

من المقرارات % 25عند كضع الخطة الجديدة تم مراعاة أف يكوف  
النبات : الدراسية من خارج قسم الهندسة الزراعية شملت األقساـ التالية 

 -اإلرشاد الزراعي كاإلجتماع الريفى   –اإلقتصاد  -الكيمياء  –الزراعى 
 -الخضر كالزينة  –حاصيل الم -اإلنتاج الحيوانى كالدكاجن  -األراضى 
  –المبيدات  -الوراثة   –األلباف  –الصناعات الغذائيػة  -الفاكهة 

. الميكركبيولوجي 

كالجداكؿ التالية توضح المقرارات الدراسية اإلجبارية كاالختيارية  
الجديدة موزعة على مستويات الدراسة كفصولها الدراسية كعدد الساعات 

ساعة  36ات المعتمدة لكل مقرر بواقع إجمالي النظرية كالعملية كالساع
. معتمدة لكل مستول دراسى 
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بسْاَر اهلٓدض١ ايصزاع١ٝ ٚايٓظِ احل١ٜٛٝ  

املطت٣ٛ األٍٚ 

 المقررات اإلجبارية( : 1)جدكؿ 

  

الفصل الدراسي األكؿ : أكالن

الرقم 

الكودل 
عملي نظرم المقػػػػرر 

ساعات 

معتمدة 

متطلبات 

سابقة 

Eng 102 3 2 2" جبر كهندسة تحليلية( "1)ضة ريا  ----

Eng 103 
مقدمة في الهندسة الزراعية 

 كالنظم الحيوية
2 2 3  ----

Eng 104  3 2 2" خواص مواد كحرارة ككهربية " فيزياء  ----

Eng 105  3 4 1( 1)رسم هندسي  ----

Bot 101  3 2 2نبات زراعي  ----

Chm 101  3 2 2كيمياء عضوية كغير عضوية  ----

Unv 101  2حقوؽ اإلنساف كأخبلقيات المهنة  - - ----

 ---- 18 14 13مجمػػػػوع 

الفصل الدراسي الثاني : ثانيان

الرقم 

الكودل 
عملي نظرم المقػػػػرر 

ساعات 

معتمدة 

متطلبات 

سابقة 

Eng 106   3 2 2" تفاضل كتكامل( "2)رياضة  ----

Eng 107 3 2 2 كرش كتكنولوجيا اإلنتاج  ----

Eng 108 3 2 2 ميكػػانيكػػػا  ----

Eng 109  3 4 1( 2)رسم هندسي  ----

Eng  110  3 2 2مساحة األراضي  ----

Hor 101   3 2 2أساسيات إنتاج بساتين ---- 

Unv 103  2لغة إنجليزية للمتخصصين  - ----- 

 ---- 18 14 13مجمػػػػوع 
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املطت٣ٛ ايجاْٞ 

 ت اإلجباريةالمقررا(: 2)جدكؿ 

 الفصل الدراسي األكؿ: أكالن

الرقم 
الكودل 

عملي نظرم المقػػػػرر 
ساعات 
معتمدة 

متطلبات 
سابقة 

Eng 

211 
 ---- 3 2 2كاآلالت الهيدركليكية  الهيدركليكا

Eng 

212 
 ---- 3 2 2" المعادالت التفاضلية( "3)رياضة 

Eng 

213 
 ---- 3 2 2الديناميكا الحػراريػة 

APF 

201 
 ---- 3 2 2أساسيات إنتاج حيواني كدكاجن  

Ecn 

203 
 ---- 3 2 2مبادئ اإلقتصاد الزراعي 

Unv 

206 

مهارات الكتابة العلمية كإدارة 

 الوقت
2  - ----- 

 ---- 15 10 12مجمػػػػوع 

 
 الفصل الدراسي الثاني: ثانيان

 

الرقم 

 الكودل
عملي نظرم المقػػػػرر 

ساعات 

معتمدة 

متطلبات 

قة ساب

Eng 215 3 2 2 تحليل اإلجهادات ---- 

Eng 216  3 2 2آالت االحتراؽ الداخلي ---- 

Eng 217  3 2 2نظرية آالت ---- 

FDT 201  3 2 2أساسيات علوـ األغذية ---- 

Sol 202   3 2 2أساسيات األراضي ---- 

Unv 207  2مهارات االتصاؿ كالعرض الفعاؿ  - ----- 

  15 10 12مجمػػػػوع 
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خ ــ٣ٚ ايجاٍـاملطت

 الفصل الدراسي األكؿ

 

يقوـ جميع طبلب برنامج الهندسة الزراعية كالنظم الحيوية بدراسة 

في الفصل الدراسي األكؿ كما ( ساعة معتمدة  18)ست مقررات إجبارية 

 ( . 3) هو موضح بجدكؿ 

 

 المقررات اإلجبارية للمستول الثالث(: 3)جدكؿ 
 

الرقم 

الكودل  

ب المتطل

السابق  
عملي نظرم المقػػػػرر 

ساعات 

معتمدة 

Eng 318 ----  3 2 2( 1)آالت زراعية 

Eng 319 ---- 
أساسيات هندسة تصنيع المنتجات 

الزراعية 
2 2 3 

Eng 320 ----  3 2 2ميكانيكا التربة 

Eng 321 ----  3 2 2انتقاؿ الحرارة 

Eng 322 ----  3 2 2تصميم آالت 

Agr 2301 ---- 3 2 2ساسيات إنتاج المحاصيل أ 

 18 12 12مجمػػػػوع 
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ايفضٌ ايدزاضٞ ايجاْٞ 

يقوـ جميع طبلب برنامج الهندسة الزراعية كالنظم الحيوية بدراسة 

( 4)ح بجدكؿ كما هو موض( ساعة معتمدة 12)أربع مقررات إجبارية 

( 7-6-5)كما هو موضح بالجداكؿ ( مدةساعة معت6)كمقررين اختياريين 

آالت كقول )اءعلى اختيار طالب البرنامج ألحد التخصصات الفرعية بن

. (هندسة الرم كالصرؼ الحقلي  –ية هندسة النظم الحيو –زراعية 

المقررات اإلجبارية ( : 4)جدكؿ 

الرقم 

الكودل  

المتطلب 

السابق  
عملي نظرم المقػػػػرر 

ساعات 

معتمدة 

Eng 323 ----  3 2 2الجرارات كالقول الزراعية 

Eng 324 ----  3 2 2تخطيط المنشآت الزراعية 

Eng 325 ----  3 2 2هندسة الرم كالصرؼ الزراعي 

Agr 2303 ----  3 2 2تصميم كتحليل تجارب 

 3 2 2( 1)مقرر اختيارم   

 3 2 2( 2)مقرر اختيارم   

 18 12 12مجمػػػػوع 

 

( . ل زراعية تخصص فرعي آالت كقو) المقررات االختيارية ( : 5)جدكؿ 

الرقم 

الكودل  
عملي نظرم المقػػػػرر المتطلب السابق  

ساعات 

معتمدة 

Eng 327 ---- 
آالت مزارع اإلنتاج الحيواني 

كالداجني 
2 2 3 

Eng 328 ----  3 2 2زيوت ككقود 

Eng 329 ----  3 2 2هندسة آالت كمعدات البساتين 

Gen 312 ----  3 2 2"  هػ " كراثة خاص 

Ecn 306  ----  3 2 2إدارة األعماؿ المزرعية 
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 (تخصص فرعي هندسة النظم الحيوية)المقررات االختيارية : (6)جدكؿ 
   

الرقم 

الكودل  

المتطلب 

السابق 
عملي نظرم المقػػػػرر 

ساعات 

معتمدة 

Eng 330 ---- 
الخواص الهندسية للمواد الزراعية 

كنظم تداكلها  
2 2 3 

Eng 331 ---- 3 2 2بريد كالتسخين هندسة الت 

Eng 332 ----  3 2 2كهرباء الريف 

Eng 333 ----  3 2 2أساسيات الهندسة البيئية كالبيولوجية 

Mic 309  ---- 3 2 2ميكركبيولوجي التحوالت الحيوية 

 

تخصص فرعي هندسة الرم  )المقررات االختيارية (:  7) جدكؿ 

 .  (كالصرؼ الحقلي 
 

الرقم 

الكودل 

 المتطلب

السابق 
عملي نظرم المقػػػػرر 

ساعات 

معتمدة 

Eng 334 ---- 
نظم معلومات كمتطلبات تصميم 

أنظمة الرم 
2 2 3 

Eng 335 ----  3 2 2هيدركليكا شبكات الرم الحديث 

Sol 316 ----  3 2 2طبيعة أراضي 

Pes 305 ----  3 2 2مبيدات خاص 

Ecn 306 ----  3 2 2إدارة األعماؿ المزرعية 
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ع ــ٣ٚ ايسابــاملطت

 الفصل الدراسي األكؿ

يقوـ جميع طبلب برنامج الهندسة الزراعية كالنظم الحيوية بدراسة 
(  8) كما هو موضح بجدكؿ ( ساعات معتمدة 9)ثبلث مقررات إجبارية 

بناءعلى التخصص الفرعي ( ساعات معتمدة  6) كمقررين اختياريين 
باإلضافة إلى مشركع (  12،  11،  10) للطالب كما هو موضح بالجداكؿ 
( . ساعات معتمدة  3) تخرج في مجاؿ التخصص الفرعي 

 المقررات اإلجبارية( :  8) جدكؿ 

الرقم 
الكودل 

المتطلب 
السابق 

عملي نظرم المقػػػػرر 
ساعات 
معتمدة 

Eng 437 ----  3 4 1مشركع تخرج في مجاؿ التخصص الفرعي 

Eng 438 ----  3 2 2هندسة ما بعد الحصاد 

Eng 439 ----  3 2 2أجهزة القياس كالتحكم 

Ext 413 ----   3 2 2إرشاد زراعي خاص 

 3 2 2( 1)مقرر اختيارم   

 3 2 2( 2)مقرر اختيارم   

 18 14 11مجمػػػػوع 

الفصل الدراسي الثاني 

برنامج الهندسة الزراعية كالنظم الحيوية بدراسة  يقوـ جميع طبلب
(  9) كما هو موضح بجدكؿ ( ساعات معتمدة 6)مقررين إجباريين 

بناءعلى التخصص الفرعي ( ساعات معتمدة 9)كثبلث مقررات اختيارية 
باإلضافة إلى مشركع (  12،  11،  10) للطالب كما هو موضح بالجداكؿ 
 ( .ساعات معتمدة  3) تخرج في مجاؿ التخصص الفرعي 

المقررات اإلجبارية  ( :  9)  جدكؿ 

الرقم 
كودل اؿ

المتطلب 
السابق 

عملي نظرم المقػػػػرر 
ساعات 
معتمدة 

Eng 437 ---- 
مشركع تخرج في مجاؿ 

التخصص الفرعي 
1 4 3 

Eng 440 ----  3 2 2هندسة تحليل النظم الحيوية 

Ecn 3412 ----  3 2 2تقييم المشركعات الزراعية 

 3 2 2( 1)مقرر اختيارم   

 3 2 2( 2)مقرر اختيارم   

 3 2 2( 3)رر اختيارم مق  

 18 14 11 مجمػػػػوع
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. "تخصص فرعي آالت كقول زراعية "  المقررات االختيارية(: 10)جدكؿ 

الرقم 

الكودل 

المتطلب 

السابق 
عملي نظرم المقػػػػرر 

ساعات 

معتمدة 

Eng 441 ----  3 2 2هندسة آالت إعداد التربة 

Eng 442 ----  3 2 2اختبار كتشغيل كإدارة المعدات 

Eng 443 ----  3 2 2" تحليل قول( "2)آالت زراعية 

Eng 444 ----  3 2 2هندسة آالت استصبلح األراضي 

Eng 445 ----  3 2 2هندسة آالت زراعة كخدمة المحصوؿ النامي 

Eng 446 ----  3 2 2هندسة آالت الحصاد كالدراس 

Eng 447 ----  3 2 2صيانة اآلالت كالجرارات الزراعية 

. تخصص فرعي هندسة النظم الحيوية" المقررات االختيارية (: 11)جدكؿ 

الرقم 

الكودل 

المتطلب 

السابق 
عملي نظرم المقػػػػرر 

ساعات 

معتمدة 

Eng 448 Eng 331  3 2 2هندسة حفظ األغذية بالمعامبلت الحرارية 

Eng 449 Eng 331  3 2 2هندسة تجفيف كتخزين المواد الغذائية 

Eng 450 ----  3 2 2نظم كمعدات تداكؿ مخلفات مصانع األغذية 

Eng 451 ---- 3 2 2 أساسيات الطاقة الجديدة كالمتجددة 

Eng 452 ----  3 2 2التحكم البيئي في اإلسطببلت كمساكن الدكاجن 

Eng 453  ---- 3 2 2تصميم كتشغيل أنظمة الزراعة المحمية 

Eng 454  ----3 2 2اج السماد المكمور هندسة الكتل الحيوية كإنت 

تخصص فرعي هندسة الرم كالصرؼ " المقررات االختيارية (: 12)جدكؿ 

" . الحقلي 

الرقم 

 الكودل 

المتطلب 

السابق 
 عملي نظرم المقػػػػرر

ساعات 

 معتمدة

Eng 455 ---- 3 2 2 هندسة حفظ التربة كالمياق كالبيئة 

Eng 456 ---- 3 2 2 ؼ تخطيط كتصميم شبكات الرم كالصر 

Eng 457 ---- 3 2 2 أساسيات الهندسة الهيدركلوجية 

Eng 458 Eng 335  3 2 2 إدارة كصبلحية استخداـ المياق في الرم 

Eng 459 ---- 3 2 2 هيدركليكا آبار الرم كتصميمها كطرؽ حفرها 

Eng 460 ---- 3 2 2 صيانة أنظمة الرم كالصرؼ الحديث 

Eng 461 ---- 3 2 2 ر تصميمات أنظمة الرم كمشركعاتهتقييم كاختيا 
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مقرر مشركع التخرج مادة متصلة تجمع درجات الفصل : ملحوظة 

 . الدراسي األكؿ كالفصل الدراسي الثاني في نهاية العاـ الدراسي 

موحدة لجميع  8  –2خطة الدراسة بجميع البرامج من رقم ( : 34)مادة 

الثاني على أف يقوـ البرامج البينية خبلؿ المستويين األكؿ ك

 3الطالب فى الفصل الدراسي الثاني من المستول الثاني بإختيار 

مقررات مؤهلة للبرنامج الذل يرغب فى التخصص فيه من 

 حقيبة المقررات الخاصة بالبرنامج المطلوب كالواردة بالمادة

من هذق البلئحة ، كتكوف الدراسة بالمستويين األكؿ (  35)  

:  ك التالي كالثاني على النح
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(  عاّ ) املطت٣ٛ األٍٚ 

الفصل الدراسي األكؿ 

 

الرقم 

 الكودم
 المقرر

 عدد الساعات المعتمدة

 عملي نظرم
ساعات 

 معتمدة

Bot 101  3 2 2 نبات زراعي 

Zol 101  3 2 2 حيواف زراعي عاـ 

Ext 101 2-  2 إجتماع ريفي 

Eng 101  3 2 2 رياضة عاـ 

Ecn 101 3 2 2 تصاد مبادمء اإلؽ 

Unv 101   2 - 2 حقوؽ اإلنساف كأخبلقيات المهنة 

 14 عدد الساعات المعتمدة

(  عاّ ) املطت٣ٛ األٍٚ 

 الفصل الدراسي الثاني
 

الرقم 

 الكودم
 المقرر

 عدد الساعات المعتمدة

 مجموع عملي نظرم

Chm 102 3 2 2 كيمياء غير عضوية 

Ecn 102  3 2 2 مبادمء اإلحصاء 

Ent 101  3 2 2حشرات عاـ 

Hor 101   3 2 2أساسيات إنتاج بساتين 

Sol 101  3 2 2 فيزياء كأرصاد 

Unv 102  2 - 2 لغة إنجليزية 

 15 عدد الساعات المعتمدة 
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( عاّ ) املطت٣ٛ ايجاْٞ 

الفصل الدراسي األكؿ 

 

 المقرر الرقم الكودم
 عدد الساعات المعتمدة

 مجموع عملي نظرم

Agr 2301  3 2 2 أساسيات إنتاج المحاصيل 

PRT  201  3 2 2 أساسيات كقاية النبات 

APF 201  3 2 2 أساسيات إنتاج حيوانى كدكاجن 

FDT 201  3 2 2 أساسيات علوـ األغذية 

Chm 203  3 2 2 كيمياء عضوية 

Mic 201  3 2 2 أساسيات ميكركبيولوجيا عاـ 

Unv 204 2  - 2 مهارات اإلتصاؿ كالتيسير 

 18 عدد الساعات المعتمدة

(  عاّ ) املطت٣ٛ ايجاْٞ 

 الفصل الدراسي الثاني
 

 المقرر الرقم الكودم
 عدد الساعات المعتمدة

 مجموع عملي نظرم

Eng 214  3 2 2 مقدمة فى الهندسة الزراعية 

Gen 201  3 2 2 أساسيات علم الوراثة 

Sol 202 3 2 2 أساسيات األراضي 

Unv 205 2 - 2 مهارات الحياة كثقافة العمل الحر 

 3 2 2 (  1) مقرر مؤهل  

 3 2 2 ( 2) مقرر مؤهل  

 3 2 2 ( 3) مقرر مؤهل  

 -- - - (  1) تدريب ميداني  

 18 عدد الساعات المعتمدة
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حقيبة المقررات اإلختيارية المؤهلة للبرامج المختلفة هى ( : 35)مادة 

 : على النحو التالي 
 

برنامج اؿ

 

الرقم 

الكودم 

 للمقرر

 المقرر
 عدد الساعات المعتمدة

 مجموع عملي نظرم

 3 2 2 المحاصيل علم  Agr 202 اإلنتاج النباتي

Agr 2303  3 2 2 تصميم كتحليل تجارب 

Pom 201  3 2 2 الفاكهة علم 

Veg 201  3 2 2 علوـ الخضر كالزينة 

اإلنتاج 

الحيواني 

كالداجنى 

مكالسمك  

Anm 201  3 2 2إنتاج حيوانى عاـ 

Pol 201  3 2 2إنتاج دكاجن عاـ 

Anm 202 3 2 2 مبادمء الثركة السمكية 

APF 202  3 2 2أسس تغذية الحيواف كالدكاجن كاألسماؾ 

 3 2 2 حشػرات إقتصػػادية Ent 202 كقاية النبات

Zol 202 3 2 2 آفات حيوانية إقتصاديػة 

Pes 201 3 2 2ة العاـة اآلفات الزراعية كالصح مكافحة 

Pat 2301 3 2 2 أساسيات أمراض النبات 

علوـ 

 كتكنولوجيا

 االغذية

Fod 201  3 2 2أساسيات الغذاء كالتغذية 

Fod 202  3 2 2تكنولوجيا حفظ األغذية 

Dar 201  3 2 2مبادمء تصنيع منتجات األلباف 

Dar 202  3 2 2اللبن كأغذية اإلنساف 

التقنية 

الحيوية 

 الزراعية

Gen 202  3 2 2مقدمة فى علم الخلية 

Mic 202  3 2 2ميكركبيولوجيا تطبيقية 

Chm 204   3 2 2 أسس كيمياء حيوية 

Bot 202 3 2 2 تصنيف النباتات الزهرية 

العلوـ 

اإلقتصادية 

كاإلجتماعية 

 الزراعية  

Ecn 204  3 2 2إقتصاد زراعي 

Ext 2302 3 2 2 سيات اإلرشاد الزراعيأسا 

Ext 203  3 2 2اإلعبلـ الريفي 

Ext 204 3 2 2 مناهج كأساليب تنمية الموارد البشرية 

األراضي 

 كالمياق 

Sol 203 3 2 2 جودة األراضي كالمياق 

Sol 204 3 2 2 الموارد األرضية كالمائية 

Sol 205 3 2 2 استخدامات االستشعار عن بعد في الزراعة 

Sol 206  3 2 2الزراعة العضوية 
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تضم الشعبة العامة للمستويين األكؿ كالثاني البرامج ( : 36)مادة 

التخصصية التالية إعتبارا من المستوم الثالث فيما يخص البرامج 

 :من هذق البلئحة (  5) كما كرد بنص المادة  8  –2من رقم 

برنامج اإلنتاج النباتي   -2

 
املطت٣ٛ ايجايح 

  لفصل الدراسى األكؿا

الرقم 
الكودل 

المتطلب 
إسم المقرر السابق 

عدد الساعات المعتمدة 

مجموع عملي نظرم 

Veg 302  -- 3 2 2انتاج نباتات الخضر 

Veg 303  -- 3 2 2المزارع المائية فى إنتاج الخضر كالزينة 

Pom 302  --
التقنيات الحديثة فى انتاج الفاكهة 

مستديمة الخضرة 
2 2 3 

Agr 304  -- 3 2 2االتجاهات الحديثة فى انتاج المحاصيل 

 3 2 2 1إختيارل --  

 3 2 2 2إختيارل --  

 :1المقررات اإلختيارية لمقرر إختيارل 

الرقم 
الكودل  

المتطلب 
السابق 

إسم المقرر 
عدد الساعات المعتمدة 

مجموع عملي نظرم 

Agr 305  -- 3 2 2بيئة كفسيولوجيا المحاصيل 

Agr 306  -- 3 2 2أسس تربية المحاصيل 

Agr 307  -- 3 2 2إنتاج محاصيل إستوائية كتحت إستوائية 

Agr 308  --  3 2 2تكنولوجيا المحاصيل كاأللياؼ 

 :2المقررات اإلختيارية لمقرر إختيارل 

الرقم 
 الكودم 

المتطلب 
 السابق

 إسم المقرر
 عدد الساعات المعتمدة

 مجموع معمل نظرم
Ent 308 -- 3 2 2 حشرات المحاصيل الحقلية كالبستانية 

Ext 310 -- 3 2 2 ارشاد زراعى كمجتمع ريفى 

Gen 311 --  3 2 2 "ف " كراثة خاص 

Mic 304 --  3 2 2إستخداـ التقنيات الحيوية فى اإلنتاج النباتى 

Ecn 308 --  3 2 2إقتصاد كتسويق الحاصبلت الحقلية كالبستانية 

Bot 303 --  3 2 2نبات إقتصادم 

Sol 315 --  3 2 2خصوبة التربة كالتسميد 

Bot 304  -- 3 2 2ميكركتكنيك نباتي 
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خ ــت٣ٛ ايجاٍــاملظ

 الفصل الدراسى الثانى
 

الرقم 

الكودم  

المتطلب 

السابق 
 إسم المقرر

عدد الساعات المعتمدة 

مجموع عملي نظرم 

Pom 303  --
يثة فى انتاج التقنيات الحد

الفاكهة متساقطة االكراؽ  
2 2 3 

Veg 304  -- 3 2 2إنتاج نباتات الزينة 

Pom 304  --3 2 2 تكنولوجيا إكثار أشجار الفاكهة 

Agr 310  -- 3 2 2انتاج تقاكل كفحص بذكر 

Agr 311  -- 3 2 2( أ ) إنتاج محاصيل 

 3 2 2 2إختيارل -- -- 

 

 : 2ر إختيارل المقررات اإلختيارية لمقر

 
الرقم 

الكودم  
المتطلب 
السابق 

 إسم المقرر
عدد الساعات المعتمدة 

مجموع عملي نظرم 

Ent 3412  --
تربيه نحل العسل ك ديداف 

الحرير 
2 2 3 

Fod 308  --
تكنولوجيا تصنيع 

الحاصبلت الحقلية 
 كالبستانية

2 2 3 

AِPF 304  --
" إنتاج حيواني كدكاجن 

 3 2 2"  خاص 

Mic 308  --  3 2 2ميكركبيولوجيا األراضي 

Eng 336  --
ميكنة زراعية للحاصبلت 

 الحقلية كالبستانية 
2 2 3 

Ecn 3412  --  3 2 2تقييم المشركعات الزراعية 

Pat 3404  --
أمراض الحاصبلت الحقلية 

 3 2 2كالبستانية 

Bot 305  --
التساقط فى النباتات 

 3 2 2الزهرية  
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ايسابع  املطت٣ٛ 

الفصل الدراسي األكؿ 

 
الرقم 

الكودل  
ب المتط

السابق 
المقرر 

عدد الساعات المعتمدة 
مجموع عملي نظرم 

Agr 414  --  3 2 2تربية المحاصيل الحقلية 

Pom 3406  -- 3 2 2تكنولوجيا معاملة الثمار ما بعد الحصاد 

Agr 416  -- 3 2 2( ب ) إنتاج محاصيل 

 3 2 2إختيارل  -- -- 

 3 2 2إختيارل   -- -- 

 3 2 2إختيارل  -- -- 

 ( :محاصيل ) المقررات االختيارية 

الرقم 
الكودل  

المتطلب 
السابق 

المقرر 
عدد الساعات المعتمدة 

مجموع عملي نظرم 
Aِgr 418 --  3 2 2إنتاج محاصيل الحبوب كالبقوؿ كالسكر 

Aِgr 419 --  3 2 2فسيولوجيا التقاكل 

Aِgr 420 --  3 2 2دكرة زراعية كمشاكل إنتاج 

Aِgr 421 --  3 2 2 نظم رل كتسميد المحاصيل 

ِAgr 422 -- 3 2 2 الحشائش كطرؽ مكافحتها 

Aِgr 3412 -- 3 2 2 إنتاج محاصيل علف كمراعي 

 ( بساتين ) المقررات االختيارية 

الرقم 
الكودل  

المتطلب 
السابق 

المقرر 
مدة عدد الساعات المعت

مجموع عملي نظرم 
Pom 407 --  3 2 2االتجاهات الحديثة فى إنتاج الموالح 

Pom 408 --  3 2 2التكنولوجيا الحيوية البستانية 

Pom 409  --  3 2 2فاكهة المناطق الحارة 

Pom 410  --  3 2 2تكنولوجيا تقليم أشجار الفاكهة 

Pom 411  --  3 2 2فسيولوجيا أشجار الفاكهة 

Veg 408  -- 3 2 2إنتاج النباتات الطبية كالعطرية 

Veg 409  -- 3 2 2فسيولوجيا نباتات الخضر 

Veg 410  -- 3 2 2تربية محاصيل الخضر 

Veg 411  -- 3 2 2تصميم كتنسيق الحدائق كالمواقع 

Veg 412  -- 3 2 2تخزين ثمار الخضر 
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ع ــ٣ٚ ايسابــاملطت
 الفصل الدراسى الثانى

 
قم الر

الكودل  
المتطلب 
إسم المقرر السابق 

عدد الساعات المعتمدة 
مجموع عملي نظرم 

Pom 412  --  3 2 2إدارة كخدمة مزارع الفاكهة 
Agr 3417  --  3 2 2إنتاج محاصيل الحقل 
Veg 413  --  3 2 2إنتاج بذكر الخضر كالزينة 
Unv 411  -- 3 4 1مشركع التخرج 

 3 2 2إختيارل    
 3 2 2إختيارل    

 ( :محاصيل ) المقررات االختيارية 

الرقم 
الكودل  

المتطلب 
السابق 

إسم المقرر 
عدد الساعات المعتمدة 

مجموع عملي نظرم 
Agr 415 --  3 2 2إنتاج محاصيل ألياؼ كزيوت 

Agr 423 --  3 2 2اإلتجاهات الحديثة فى تربية المحاصيل 

Agr 424 --  3 2 2ذاتية كمشتركة اإلخصاب تربية المحاصيل 

Agr 425 --  3 2 2 تربية المحاصيل تحت الظركؼ المعاكسة 

Agr 426 --  3 2 2 تربية المحاصيل لمقاكمة اآلفات 

Agr 427  --  3 2 2تربية المحاصيل خلطية اإلخصاب كخضرية التكاثر 

Agr 3428  --  3 2 2إستزراع األراضي الجديدة 

Agr 429  --3 2 2ة العضوية للمحاصيل  الزراع 

 ( بساتين ) المقررات االختيارية 

الرقم 
 الكودل

للمقرر 

المتطلب 
إسم المقرر السابق 

عدد الساعات المعتمدة 

مجموع عملي نظرم 

Pom 413  -- 3 2 2 تربية الحاصبلت البستانية 

Pom 414  -- 3 2 2اإلتجاهات الحديثة فى إنتاج العنب 

Pom 415 Pom 411   3 2 2تغذية أشجار الفاكهة 

Pom 416 Pom 411   3 2 2رم أشجار الفاكهة 

Pom 417 --   3 2 2اإلكثار الدقيق فى أشجار الفاكهة 

Pom 418  --  3 2 2اإلنتاج العضول للفاكهة 

Veg 414  -- 3 2 2تربية نباتات الزينة كالطبية كالعطرية 

Veg 415  -- 3 2 2الخضر الزراعة العضوية فى محاصيل 

Veg 3416  -- 3 2 2تقنيات الزراعة المحمية 

Veg 417  -- 3 2 2فسيولوجيا ثمار الخضر 

Veg 418  --  3 2 2إنتاج أشجار كشجيرات كمتسلقات 

Veg 419  --  3 2 2المشاتل كطرؽ تكاثر نباتات الزينة 
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بسْاَر اإلْتاز احلٝٛا٢ْ ٚايداد٢ٓ ٚايطُه٢  -3

املطت٣ٛ ايجايح  

فصل الدراسى االكؿ اؿ

  مقررات اجبارية -أ 

الرقم  
 الكودم

المتطلب 
 السابق 

المقرر 
 عدد الساعات المعتمدة

مجموع عملي نظرم 

Anm 303 ----  3 2 2تغذية حيواف 

Anm 310 ----  3 2 2أسس إنتاج األسماؾ 

Pol 302  ---- 3 2 2فسيولوجيا الدكاجن 

Ext 309  ----3 2 2  إرشاد زراعي 

 3 2 2( 1)اختيارم   

 3 2 2( 2)اختيارم   

(  1)مقررات اختيارية من داخل البرنامج  -ب 

الرقم  

 الكودم

المتطلب 

 السابق 
 المقرر

 عدد الساعات المعتمدة 

مجموع  عملي  نظرم 

Anm 304 ----  3 2 2تنشئة صغار المجترات 

Pol 303 ----  3 2 2انتاج األرانب 

Pol 304 ---- 3 2 2لبيئة كانتاج الدكاجن ا 

Anm 311  ---- 3 2 2نظم إنتاج األسماؾ 

 ( 2)مقررات اختيارية من خارج البرنامج  -ج

الرقم 
 الكودم

المتطلب 
 السابق 

 المقرر
 عدد الساعات المعتمدة 

مجموع  عملي  نظرل  

Fod 306 ----   3 2 2تكنولوجيا اللحوـ كاألسماؾ 

Mic 307 ---- 3 2 2 ( ح)كلوجي خاص ميكركبي 

Ent 3411   ---- 3 2 2حشرات طبية كبيطرية 

Ecn 306  ----  3 2 2إدارة األعماؿ المزرعية 

Agr 2303  ----  3 2 2تصميم كتحليل تجارب 

Ecn 309  ---- 3 2 2 إقتصاديات إنتاج الدكاجن 
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المستول الثالث 

 الفصل الدراسى الثاني 

مقررات إجبارية   –أ 

الرقم 
 الكودم

المتطلب 
 السابق 

المقرر 
 عدد الساعات المعتمدة 

مجموع  عملي  نظرل  
Anm 305 ----  3 2 2فسيولوجيا حيوانات المزرعة 

Anm 306  ---- 3 2 2رعاية ك أنتاج حيوانات المزرعة 

Pol 306 ----  3 2 2تغذية دكاجن 

Eng 327  ----  3 2 2آالت مزارع اإلنتاج الحيوانى كالداجنى 

 3 2 2(  1) اختيارم   

 3 2 2(  2) اختيارم   

(  1)مقررات اختيارية من داخل البرنامج  -ب 

الرقم 
 الكودم

المتطلب 
 السابق 

 المقرر
 عدد الساعات المعتمدة 

مجموع  عملي  نظرل  

Anm 307 ----  3 2 2انتاج االغناـ كالماعز كاالبل 

Anm 308 ---- 3 2 2حيوانية  تصنيع كتحليل عبلئق 

Anm 312 ----  3 2 2األستزراع السمكى 

Pol 307 ----   3 2 2فسيولوجيا الخصوبة كالفقس 

(  2)مقررات اختيارية من خارج البرنامج  -ج

الرقم 
 الكودم

المتطلب 
 السابق 

 المقرر
 عدد الساعات المعتمدة 

مجموع  عملي  نظرل  

Agr 3412 ---- 3 2 2اعي  إنتاج محاصيل علف كمر 

Unv 308 Agr 2303 

تطبيقات حاسب آلي فى 

مجاؿ اإلنتاج الحيوانى 

كالداجنى كالسمكى  

2 2 3 

Gen 309 ----  3 2 2( خاص)كراثة عشائر 

Ecn 3412  ----  3 2 2تقييم المشركعات الزراعية 

Sol 321  ---- 3 2 2تحليل األراضي كالمياق كالنبات 

Zol 303  ----3 2 2طبية كبيطرية  آفات حيوانية 
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املطت٣ٛ ايسابع  

الفصل الدراسى االكؿ  

 مقررات إجبارية  –أ 
 

 عدد الساعات المعتمدة 
 المقرر

المتطلب 

 السابق 

الرقم 

مجموع   الكودم عملي   نظرل  

 Anm 413 ---- تربية الحيواف  2 2 3

انتاج دجاج اللحم كالبيض  2 2 3 ---- Pol 408 

لحيوية كانتاج الدكاجن التقنيات ا 2 2 3  ---- Pol 409 

   (1)اختيارم  2 2 3

( 1)اختيارم  2 2 3   

( 1)اختيارم  2 2 3   

 

 (  1) إختيارم  -مقررات إنتاج الحيواف  –ب 
 

عدد الساعات المعتمدة  
 المقرر 

المتطلب 
 السابق 

الرقم 
 الكودم

مجموع   عملي   نظرل  

إنتاج حيوانات اللبن  2 2 3 ---- Anm 414 

التطور كالنمو فى الحيواف  2 2 3 ---- Anm 415 

التغذية العبلجية لحيوانات المزرعة  2 2 3 ---- Anm 416 

اسس تحليل البيانات كاالحصاءات الحيوانية  2 2 3 Agr 304 Anm 417 

الرعاية الصحية لحيوانات المزرعة  2 2 3  ---- Anm 418 

سلوكيات كحقوؽ الحيواف  2 2 3  ---- Anm 419 

فسيولوجيا الغدد الصماء كاألقلمة  2 2 3  ---- Anm 420 
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 ( 1) إختيارم   -مقررات إنتاج الدكاجن  -ج 
 

 عدد الساعات املعتمدة
 المقرر

المتطلب 
 السابق

الرقم 
مجموع  الكودم عملي  نظرل 

 Pol 410 ---- إنتاج السماف كالحماـ كالنعاـ 2 2 3

ف تصنيع عبلئق الدكاج 2 2 3 ---- Pol 411 

فسيولوجيا الهرمونات في الدكاجن  2 2 3 ---- Pol 412 

الهضم ك التمثيل الغذائي فى الدكاجن  2 2 3 ---- Pol 413 

اسس تحليل البيانات كاالحصاءات الداجنة  2 2 3 ---- Pol 414 

الطيور كالحيوانات الداجنة  2 2 3 ---- Pol 415 

 

 (  1) تيارم إخ -مقررات إنتاج األسماؾ  -د 
 

 عدد الساعات المعتمدة 
 المقرر 

المتطلب 
 السابق 

الرقم 
مجموع   الكودم عملي   نظرل  

األستزراع البحرل  2 2 3 ---- 
Anm 

427 

أسماؾ الزينة  2 2 3 ---- 
Anm 

428 

البيئة المائية لؤلسماؾ  2 2 3 ---- 
Anm 

429 

زراعة رخويات كقشريات  2 2 3 ---- 
Anm 

430 

3 2 2 
االحتياجات الغذائية كتصنيع اعبلؼ 

االسماؾ 
---- 

Anm 

431 

فسيولوجيا االسماؾ  2 2 3  ----
Anm 

432 

تربية األسماؾ  2 2 3  ----
Anm 

433 
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املطت٣ٛ ايسابع  

 الفصل الدراسى الثاني

 

 مقررات إجبارية  –أ 
 

 عدد الساعات المعتمدة
المقرر 

المتطلب 

 السابق

الرقم 

مجموع  الكودم عملي  نظرل 

احتياجات غذائية كتكوين عبلئق حيوانية  2 2 3 ---- Anm 421 

تغذية أسماؾ  2 2 3  ---- Anm 434 

----  رعاية كتربية الدكاجن 2 2 3 Pol 416 

مشركع التخرج  1 4 3  ---- Unv 411 

(  1) اختيارم  2 2 3   

(  1) اختيارم  2 2 3   

 

 (  1 )إختيارم  -مقررات إنتاج الحيواف  -ب 
 

 عدد الساعات المعتمدة 

 المقرر
المتطلب 

 السابق 

الرقم 

مجموع   الكودل  عملي   نظرل  

فسيولوجيا إدرار اللبن  2 2 3  ---- Anm 422 

التحسين الوراثي في حيوانات المزرعة  2 2 3  ---- Anm 423 

فسيولوجيا التناسل كالتلقيح  2 2 3  ---- Anm 424 

انية تقنيات حيوية حيو 2 2 3 ---- Anm 425 

إنتاج حيوانات اللحم  2 2 3  ---- Anm 426 
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 (  1) إختيارم  -مقررات إنتاج الدكاجن  -ج 
 

 عدد الساعات المعتمدة
المقرر 

المتطلب 

 السابق

الرقم 

مجموع  الكودم عملي  نظرل 

التحسين الوراثى للدكاجن  2 2 3 ---- Pol 417 

تفريخ كحضانة الطيور  2 2 3 ---- Pol 418 

3 2 2 
صحة كأمراض سوء تغذية 

 الدكاجن
---- Pol 419 

فسيولوجيا المناعة في الطيور  2 2 3 Pol 412 Pol 420 

انشاء كادارة مزارع الدكاجن  2 2 3  ---- Pol 421 

    

 (  1) إختيارم  -مقررات إنتاج األسماؾ  -د 
 

 عدد الساعات المعتمدة
 المقرر

المتطلب 

 السابق

الرقم 

مجموع  لالكود عملي  نظرل 

تصميم كانشاء المزارع السمكية  2 2 3 ---- Anm 435 

المفرخات السمكية  2 2 3 ---- Anm 436 

معدات كاالت االستزراع المائي  2 2 3
Anm 

311 
Anm 437 

رعاية كأمراض األسماؾ  2 2 3 ---- Anm 438 
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برنامج كقاية النبات   -4

املطت٣ٛ ايجايح 

فصل دراسى أكؿ 

 المقررات اإلجبارية   -أ
 

 عدد الساعات المعتمدة
 المقرر

المتطلب 

 السابق

الرقم 

 نظرل عملى مجموع الكودل

 Ent 303 ----  مورفولوجيا الحشرات 2  2 3

 Ent 304 ----  راتػػػتقسيم الحش 2  2 3

 Pes 302 ---- اتػػػػمبيدات اآلؼ 2  2 3

ات  الترشيد المتكامل لمبيدات اآلؼ 2  2 3 ---- Pes 303  

 Pat 302 ---- أمراض نبػات عاـ 2  2 3

   (2)مقرر إختيارل  2  2 3

 

 (2)المقررات اإلختيارية من خارج البرنامج   -ب 
  

عدد الساعات المعتمدة 
المقرر 

المتطلب 

السابق 

الرقم 

مجموع  الكودل عملى  نظرل 

مكافحة ميكركبية   2 2 3 ---- Mic 411 

 Ecn 307 ---- صاديات مكافحة اآلفاتإقت 2  2 3

 Agr 2303 ----  تصميم كتحليل تجارب 2  2 3

تربية نبات لمقاكمة اآلفات   2 2 3 ---- Gen 305 
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املطت٣ٛ ايجايح 

فصل دراسى ثانى  

 

 :المقررات اإلجبارية  -أ 
 

عدد الساعات المعتمدة 
المقرر 

المتطلب 

السابق 

الرقم 
مجموع  الكودل عملى  نظرل 

 Ent 306 ---- ا الحشراتػػػػفسيولوجي 2  2 3

 Pes 304 ---- اء تحليل مبيداتػػػػكيمي 2  2 3

 Ent 307 ---- بيئة الحشرات  2  2 3

طرؽ دراسة أمراض النبات  2  2 3 ---- Pat 303 

( 2)مقرر إختيػػػػارل  2  2 3   

( 2)مقرر إختيػػػػارل  2  2 3   

 

 ( :2)ية من خارج البرنامج المقررات اإلختيار -ب 
 

عدد الساعات المعتمدة 
المقرر 

المتطلب 

السابق 

الرقم 

مجموع  الكودل عملى  نظرل 

 Veg 305 ---- زراعات البيوت المحمية 2  2 3

 Ext 309 ---- اد زراعى ػػػإرش 2  2 3

 Chm 305 ---- اص ػػاء عضوية خػػػكيمي 2  2 3

 Veg 307 ---- إنتػاج خضر كزينة خاص  2  2 3

إنتاج فاكهة خاص   2 2 3 ---- Pom 3405 

تقييم المشركعات الزراعية   2 2 3 ---- Ecn 3412 

إنتاج محاصيل الحقل   2 2 3  ---- Agr 3417 
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املطت٣ٛ ايسابع 

فصل دراسى أكؿ 

 

 :المقررات اإلجبارية  -أ 
 

عدد الساعات المعتمدة  المقرر  المتطلب 
السابق 

الرقم 
موع مج الكودل عملى  نظرل 

 Zol 409 ---- المكافحة البيولوجية لآلفات الحشرية  2  2 3

 Pat 201 Pat 405 الفيركسيةالنبات أمراض  2  2 3

 Zol 404 ---- أكاركسات نباتية  2  2 3

 Mic 412 ---- ( ك ) ميكركبيولوجى خاص  2  2 3

( 1)مقرر إختيػػارل  2  2 3 ---- ---- 

 ---- ---- (1)تيػػارل مقرر إخ 2  2 3

   

 ( :1)المقررات اإلختيارية من داخل البرنامج   -ب  
 

عدد الساعات المعتمدة 
المقرر 

المتطلب 
السابق 

الرقم 
مجموع  الكودل عملى  نظرل 

مقررات الحشرات  -أ   

 Ent 202 Ent 410 ةالمحاصيل الحقليحشرات  2  2 3

 Ent 3411 ---- حشػرات طبية كبيطرية 2  2 3

 مقررات المبيدات  –ب 

 Pes 406 ---- تلوث البيئة بالمبيدات  2  2 3

 Pes 201 Pes 407 التقييم الحيول للمبيدات 2  2 3

 مقررات أمراض النبات  -جػ 

----  أمراض الحاصبلت الحقلية كالبستانية 2 2 3 Pat 3404 

 Pat 406 ---- أمراض النبات الفطرية 2  2 3

 Pat 407 ---- البذكر كمابعد الحصادض أمرا 2  2 3
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املطت٣ٛ ايسابع 

 فصل دراسى ثانى

 :المقررات اإلجبارية  -أ  
 

عدد الساعات المعتمدة 
المقرر 

المتطلب 
السابق 

الرقم 
مجموع  الكودل عملى  نظرل 

 Pat 408 ---- أمراض الزراعات المحمية كالعضوية  2  2 3

 Pes 408 ---- ة المبيداتػػسمي 2  2 3

 Zol 405 ---- نيماتودا  2  2 3

مشركع التخرج  1 4 3 ---- Unv 411 

   (1)مقرر إختيػارل  2  2 3

   (1)مقرر إختيػارل  2  2 3

 ( :1)المقررات اإلختيارية من داخل البرنامج   -ب 
 

عدد الساعات المعتمدة 
المقرر 

المتطلب 

السابق 

الرقم 

مجموع  الكودل عملى  نظرل 

 مقررات الحشرات  –أ 

 Ent 3412 ---- كديداف الحريرة نحل العسل ػػتربي 2  2 3

 Ent 413 ---- رات ناقلة  ألمراض النباتػحش 2  2 3

 Ent 202 Ent 414 انيةالحاصبلت البستحشػرات  2  2 3

مقررات المبيدات  –ب   

كافحة اآلفات اإلتجاهات الحديثة  فى ـ 2  2 3

 انيةالحقلية كالبست

---- Pes 409 

 Pes 410 ---- المبيدات متبقيات المستخدمة فى تقدير لطرؽا 2  2 3

 Pes 201 Pes 411 مبيدات الفطريات كالحشػػػائش 2  2 3

مقررات أمراض النبات  -جػ   

أمراض النبات المتسببة عن الكائنات  2  2 3

 بدائية النواة

---- Pat 409 

 Pat 410 ---- النباتأمراض مكافحػػة  2  2 3

 Pat 201 Pat 411 أمراض النبات الفسيولوجية 2  2 3
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برنامج علوـ كتكنولوجيا األغذية  -5

خ ـــت٣ٛ ايجاٍــاملظ

  الفصل الدراسي األكؿ

 المقررات اإلجبارية  -أ 
 

 عدد الساعات المعتمدة
المتطلب  المقرر

 السابق 
الرقم 
 نظرم عملي مجموع الكودم 

 FDT 302 ---- ة ك األلبافتحليل األغذم 2 2 3

 FDT 303 ---- ميكركبيولوجيا األغذية ك األلباف 2 2 3

3 2 2 
تكنولوجيا معاملة الثمار ما بعد 

 الحصاد
---- Pom 3406 

 Chm 3408 ---- كيمياء التمثيل الغذائي 2 2 3

 Ecn 306 ---- إدارة األعماؿ المزرعية 2 2 3

   ( 1) مقرر اختيارم  2 2 3

   المجموع 12 12 18

 (  1) المقررات االختيارية   -ب 
 

 عدد الساعات المعتمدة
 المقرر

المتطلب 
 السابق 

الرقم 
 نظرم عملي مجموع الكودل 

مقررات الصناعات الغذائية  -أ  

 Fod 303 ---- كيمياء أغذية 2 2 3

 Fod 304 ---- اإلنزيمات في التصنيع الغذائي 2 2 3

 Fod 305 ---- السكر ك منتجاتهتكنولوجيا  2 2 3

 مقررات األلباف  –ب 

 Dar 303 ---- اللبن السائل ك معامبلته 2 2 3

 Dar 304 ---- ألباف متخمرة كبادئات 2 2 3

 كيمياء األلباف 2 2 3
---- Dar 305 
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املطت٣ٛ ايجايح 

 الفصل الدراسي الثاني

 المقررات اإلجبارية -أ 
 

 عدد الساعات المعتمدة
 ررالمق

المتطلب 

السابق  

الرقم 

 نظرم عملي مجموعالكودم  

مراقبة جودة ك سبلمة األغذية ك األلباف   2 2 3  ---- FDT 304 

----  األلبافالتعبئة كالتغليف لؤلغذية ك 2 2 3 FDT 305 

----  تصميم ك تحليل تجارب 2 2 3 Agr 2303 

----  هندسة مصانع األغذية ك األلباف 2 2 3 Eng 326 

   (1)مقرر اختيارم  2 2 3

   (2)مقرر اختيارم  2 2 3

المجموع  12 12 18   

 المقررات االختيارية  -ب 
 

 عدد الساعات المعتمدة
 المقرر

المتطلب 
السابق  

الرقم 
 نظرم عملي مجموعالكودم  

مقررات الصناعات الغذائية  -أ  

 Fod 202 Fod 307 المواد المضافة لؤلغذية 2 2 3

فساد األغذية  2 2 3  ---- Fod 309 

----  تكنولوجيا المنتجات الخاصة 2 2 3 Fod 310 

 مقررات األلباف  -ب

----  الشئوف الصحية لمصانع األلباف 2 2 3 Dar 306 

3 2 2 
الخصائص الوظيفية لمكونات 

 األلباف 
 ---- Dar 307 

3 2 2 
تكنولوجيا األلباف المكثفة ك 

 المجففة
Dar 201 Dar 308 



 

 - 112-  

املطت٣ٛ ايسابع 

 الفصل الدراسي األكؿ

 المقررات اإلجبارية   -أ 
 

 عدد الساعات المعتمدة
المقرر 

المتطلب 

السابق  

الرقم 

 نظرم عملي مجموعالكودل  

----  تغذية إنساف  2 2 3 Fod 411 

----  تكنولوجيا الزيوت ك الدهوف 2 2 3 FDT 407 

3 2 2 
تكنولوجيا الجبن الطرم ك 

طبوخالم  
 ---- Dar 409 

3 2 2 
إنتاج محاصيل الحبوب ك 

 الزيوت ك السكر
 ---- Agr 413 

----  مقرر اختيارم  2 2 3  ----

 ---- ---- مقرر اختيارم 2 2 3

المجموع  12 12 18 ---- ---- 

 المقررات االختيارية  -ب 
  

 عدد الساعات المعتمدة
 المقرر

المتطلب 

السابق  

الرقم 

 نظرم عملي مجموعالكودم  

مقررات الصناعات الغذائية  -أ  

----  تكنولوجيا اللحوـ ك منتجاتها 2 2 3 Fod 412 

 Fod 202 Fod 413 تكنولوجيا التجميد ك التجفيف 2 2 3

----  التخمرات في األغذية 2 2 3 Fod 414 

 مقررات األلباف  –ب 

----  تكنولوجيا المنتجات اللبنية الخاصة 2 2 3 Dar 410 

----  ميكركبيولوجيا منتجات األلباف 2 2 3 Dar 411 

 Dar 201 Dar 412 تكنولوجيا المنتجات الثانوية لؤللباف  2 2 3



 

 - 113-  

 املطت٣ٛ ايسابع

 الفصل الدراسي الثاني

 

 المقررات اإلجبارية  –أ 
 

 عدد الساعات المعتمدة
 المقرر

المتطلب 
السابق  

الرقم 
 نظرم عملي مجموعالكودم  

----  تكنولوجيا مثلجات لبنية 2 2 3 Dar 413 

----  تكنولوجيا الحبوب ك منتجاتها 2 2 3 Fod 415 

----  تقييم المشركعات الزراعية  2 2 3 Ecn 3412 

----  مشركع التخرج 1 4 3 Unv 411 

----  (  1) مقرر اختيارم  2 2 3  ----

 ---- ---- ( 1) مقرر اختيارم  2 2 3

كع المجم 12 12 16 ---- ---- 

 

 ( 1) المقررات االختيارية   -ب 
 

 عدد الساعات المعتمدة
 المقرر

المتطلب 

السابق  

الرقم 

 نظرم عملي مجموعالكودم  

مقررات الصناعات الغذائية  -أ   

 Fod 202 Fod 416 تكنولوجيا األسماؾ ك منتجاتها 2 2 3

 Fod 202 Fod 417 تغذية الفئات الخاصة 2 2 3

 Fod 202 Fod 418 تكنولوجيا التعليب 2 2 3

 مقررات األلباف  –ب 

----  تدكير مخلفات مصانع األلباف 2 2 3 Dar 414 

 Dar 201 Dar 415 تكنولوجيا الجبن الجاؼ 2 2 3

 Dar 416 ---- منتجات األلباف البديلة 2 2 3
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برنامج التقنية الحيوية الزراعية  -6

املطت٣ٛ ايجايح  

 ل األكؿالفصل الدراس

: المقررات اإلجبارية  –أ 

عدد الساعات المعتمدة 
 ػػػػررالمقػػ

المتطلب 
السابق  

 الرقم الكودل 
 نظرم عملي مجموع

 Bot 303 ---- نبات اقتصادل 2 2 3

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

 Mic 303 ---- فسيولوجيا الميكركبات 2 2 3

 Fod 303 ---- كيمياء أغذية  2 2 3

( 1)مقرر اختيارل  2 2 3  ---- ---- 

( 2)مقرر اختيارل  2 2 3  ---- ---- 

( :  1) من داخل البرنامج المقررات االختيارية  -ب

 عدد الساعات المعتمدة
 ػػػػررالمقػػ

المتطلب 
السابق  

 الرقم الكودل 
 نظرم عملي مجموع

 Gen 304 ---- إحصاء كراثي 2 2 3

 Mic 305 ---- كتكنولوجيا اإلنزيمات الميكركبية بي 2 2 3

 Chm 306 ---- كيمياء األحماض النوكية 2 2 3

التكنولوجيا الحيوية  أخبلقيات تطبيق 2 2 3  ---- Gen 306  

( : 2)من خارج البرنامج المقررات االختيارية  -ب

 عدد الساعات المعتمدة
المتطلب السابق   ػػػػررالمقػػ  الرقم الكودل 

 نظرم عملي مجموع

 Ent 305 ---- مكافحة حيوية 2 2 3

إدارة األعماؿ المزرعية   2 2 3 ---- Ecn 306 

 Ext 309 ---- إرشاد زراعي  2 2 3

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

----  لغة إنجليزية خاص 2 2 3 Unv 309 
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املطت٣ٛ ايجايح  

 الفصل الدراسى الثانى 

: اإلجبارية  المقررات –أ 

عدد الساعات المعتمدة 
 ػػػررالمقػػػ

المتطلب 
السابق  

الرقم 
 نظرم عملي مجموع الكودل 

 Gen 307 ---- أسس تربية النبات 2 2 3

 Mic 308 ---- ميكركبيولوجيا األراضى 2 2 3

 Chm 305 ---- كيمياء عضوية خاص  2 2 3

 Sol 320 ---- تغذية نبات 2 2 3

( 1)اختيارل  مقرر 2 2 3  ---- ---- 

( 2)مقرر اختيارل  2 2 3  ---- ---- 

( : 1)المقررات االختيارية من داخل البرنامج  -ب

 عدد الساعات المعتمدة
ػػػػرر المقػػ

المتطلب 
السابق  

الرقم 
 نظرم عملي مجموع الكودل 

 Gen 308 ---- البصمة الوراثية  2 2 3

 Mic 310 ---- تهالتنوع الميكركبى كتطبيقا 2 2 3

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

 ( :2)المقررات االختيارية من خارج البرنامج  -ج 

 عدد الساعات المعتمدة
 ػػػػررالمقػػ

المتطلب 

السابق  

الرقم 

 نظرم عملي مجموع الكودل 

 APF 303 ---- تربية حيواف كدكاجن  2 2 3

كية  المعلوماتية الحي 1 4 3 ---- Unv 310 

 Pat 302 ---- أمراض نبات عاـ   2 2 3

تقييم المشركعات الزراعية   2 2 3 ---- Ecn 3412 
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املطت٣ٛ ايسابع  

 الفصل الدراسى األكؿ 

: المقررات اإلجبارية  –أ 

عدد الساعات المعتمدة 
ػػرر المقػػػػ المتطلب 

السابق  
الرقم 
 نظرم عملي مجموع الكودل 

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

 Gen 413 ---- كراثة عشائر 2 2 3

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

 FDT 408 ---- تخمرات صناعية كلبنية  2 2 3

( 1)مقرر اختيارل  2 2 3   

( 2)مقرر اختيارل  2 2 3   

( : 1)المقررات اإلختيارية  -ب

 المعتمدةعدد الساعات 
المتطلب  ػػررالمقػػػػ

السابق  
الرقم 
 نظرل عملي مجموع الكودل 

 Gen 307 Gen 414 التنوع البيولوجي كحفظ األصوؿ الوراثية  2 2 3

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

 Gen 416 ---- الوراثة كزراعة األنسجة 2 2 3

 Chm 410 ---- اتكيمياء البركتين 2 2 3

 Chm 411 ---- كيمياء التحليل الكركماتوجرافى 2 2 3

 Chm 412 ---- كيمياء الليبيدات 2 2 3

( : 2)المقررات اإلختيارية  -ج

 عدد الساعات المعتمدة
المتطلب  ػػررالمقػػػػ

السابق  
الرقم 
 نظرل عملي مجموع الكودل 

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

تقنيات كتطبيقات مزارع  2 2 3
 األنسجة النباتية 

---- Bot 408 

شريح تمورفولوجيا ك 2 2 3
 النباتات االقتصادية

---- Bot 409 

 Mic 310 Mic 413 مواد أيضية ميكركبية 2 2 3

 Mic 414 ---- مناعة كسيركلوجى 2 2 3

 Mic 415 ---- المعالجة الميكركبية للمخلفات 2 2 3
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ضت٣ٛ ايسابع  امل

 الفصل الدراسى الثانى
 

 :المقررات اإلجبارية  –أ 

عدد الساعات المعتمدة 
ػػػػرر المقػػ

المتطلب 
السابق  

 الرقم الكودم 
 نظرم عملي مجموع

 Bot 410 ---- بيئة نباتية 2 2 3

 Mic 416 ---- تكنولوجيا التخمرات الميكركبية 2 2 3

 Pom 413 ---- يةتربية الحاصبلت البستاف 2 2 3

 Unv 411 ---- مشركع التخرج 1 4 3

(  1) مقرر اختيارل  2 2 3   

(  2) مقرر اختيارل  2 2 3   

(  :  1) المقررات االختيارية  -ب

 عدد الساعات المعتمدة
ػػرر ػػػالمقػ المتطلب 

السابق  
الرقم 
 نظرل عملي مجموع الكودم

 Gen 417 ---- كراثة الصفات الكمية 2 2 3

 Gen 418 ---- تكنيك كراثي كسيتولوجى 2 2 3

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

 Chm 413 ---- كيمياء اإلنزيمات 2 2 3

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

 Chm 410 Chm 414 بيوتكنولوجى بركتين 2 2 3

(  2) المقررات االختيارية  -ج 

 عدد الساعات المعتمدة
ػػػرر المقػػػ

المتطلب 
السابق  

الرقم 
 نظرل عملي مجموع الكودم 

 Bot 411 ---- خصوبة كتكاثر النبات 2 2 3

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

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

 Mic 305 Mic 417 تنظيم األيض الميكركبى 2 2 3

 Mic 418 ---- مخصبات كمبيدات حيوية 2 2 3

 Mic 419 ---- العبلج الميكركبى للبيئة 2 2 3
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برنامج العلوـ اإلقتصادية كاإلجتماعية الزراعية    -7

املطت٣ٛ ايجايح 

فصل دراسى أكؿ 

المقررات اإلجبارية   –أ 
عدد الساعات المعتمدة 

المقررات 
المتطلب 

السابق 

 الرقم

مجموع الكودل  عملي  نظرم 

ل إقتصاديات اإلنتاج الزراعػ 2 2 3  ---- Ecn 305 

ػػة إدارة األعماؿ المزرعي 2 2 3 ---- Ecn 306 

مبادئ التعليم اإلرشادل الزراعى  2 2  3 Ext 202 Ext 305 

تنمية المجتمع المحلي الريفػي  2 2         3 ---- Ext 306 

(  2)مقػػرر إختيارل    2 2 3   

( 2)مقػػرر إختيارل   2 2 3   

 

( 2)المقررات اإلختيارية من خارج البرنامج  -ب 

 عدد الساعات المعتمدة
المقررات 

المتطلب 

السابق 

الرقم 

مجموع الكودل  عملى  نظرل 

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

( خاص)إنتاج فاكهة  2 2  3 ---- Pom 3405 

الزراعة الحيوية  2 2         3 ---- Mic 306 

مكافحة حيوية  2 2  3 ---- Ent 305 

( خاص)إنتاج دكاجن  2 2 3 ---- Pol 305 
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املطت٣ٛ ايجايح  

فصل دراسى ثانى  

 المقررات اإلجبارية  –أ 

 عدد الساعات المعتمدة 
المقررات 

المتطلب 

السابق  

الرقم 

الكودل 
مجموع  عملى  نظرل 

ػػادل إحصاء إقتص 2 2 3 ---- Ecn 310 

تسويق زراعػػػي  2 2 3 ---- Ecn 311 

األسرة الريفيػػػػة  2 2         3  ---- Eُxt  307 

نشر كتبنى المستحدثات الزراعية  2 2  3 Ext 203 Ext 308 

( 2)مقرر إختيارل  2 2 3   

( 2)مقرر إختيارل  2 2 3   

 

 (2)المقررات اإلختيارية من خارج البرنامج  -ب 

 عدد الساعات المعتمدة
المقررات 

المتطلب 

السابق 

الرقم 

مجموع الكودل  عملى  نظرل 

( خاص)إنتاج حيوانى  2 2 3 ---- Anm 309 

تقنيات الزراعة المحمية  2 2  3 ---- Veg 3416 

الوراثة كالمجتمع   2 2         3  ---- Gen 310 

( خاص)صناعات غذائية كألباف  2 2  3 ---- FDT 306 

إنتاج خضر كزينة خاص  2 2 3 ---- Veg 307 
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املطت٣ٛ ايسابع  

فصل دراسى أكؿ 

 عي ، اإلرشاد الزراعي ، اإلجتماعاإلقتصاد الزرا: التخصصات الفرعية   -1

الريفي ، عاـ  

المقررات اإلجبارية   –أ 

 عدد الساعات المعتمدة
المقررات  المتطلب 

السابق 
الرقم 
مجموع الكودل  عملى  نظرل 

تخطيط كتقييم برامج التنمية الريفية  2 2  3 Ext 204 Ext 411 

البرامج اإلرشادية  2 2         3  ---- Ext 412 

ػػى إقتصاد جزئػ 2 2 3 Ecn 311 Ecn 413 

( 1)مقرر إختيارل  2 2 3   

( 1)مقرر إختيارل  2 2 3   

( 1)مقرر إختيارل  2 2 3   

(  1)امج مقررات إختيارية من داخل البرف -ب 

 عدد الساعات المعتمدة
المقررات 

المتطلب 
السابق 

الرقم 
مجموع الكودل  عملى  نظرل 

مقررات اإلقتصاد الزراعي  -أ   
تسويق تكنولوجى  2 2 3 ---- Ecn 415 

تعاكف زراعى  2 2 3 Ecn 204 Ecn 416 

إقتصاد رياضى  2 2 3 ------ Ecn 417 

تحليل أسعار زراعيػة  2 2 3  ---- Ecn 418 

إقتصاديات علوـ األغذية  2 2         3 Ecn 311 Ecn 419 

تنمية إقتصاديػػػػة  2 2         3 Ecn 204 Ecn 420 

موارد إقتصاديػػػػة  2 2         3 Ecn 204 Ecn 421 

مقررات اإلرشاد الزراعي   -ب
نظم كمداخل العمل اإلرشادل الزراعى  2 2 3  ---- Ext 414 

القيادة فى العمل اإلرشادل الزراعى  2 2         3 ---- Ext 415 

قضايا إرشادية معاصرة كإدارة األزمات  2 2         3 ---- Ext 416 

تحليل المشكبلت اإلرشادية الزراعية  2 2         3 ---- Ext 417 

طرؽ كمعينات العمل اإلرشادل  2 2         3 ---- Ext 418 

شادل الزراعػػى التدريب اإلر 2 2         3  ---- Ext 419 

مقررات اإلجتماع الريفي   -جػ 
ديناميكيات التغير االجتماعى  2 2         3 ---- Ext 420 

السكاف الريفيػػػػوف  2 2         3 ---- Ext 421 

التدرج الطبقى االجتماعػى  2 2         3 ---- Ext 422 

القيم االجتماعية الريفيػػة  2 2         3 ---- Ext 423 

اإلحصاء اإلجتماعى كتطبيقاته  2 2         3 ---- Ext 424 

طرؽ البحث اإلجتماعػػػػى  2 2 3 ---- Ext 425 
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"  إدارة أعماؿ زراعية " تخصص فرعي  -2

المقررات اإلجبارية   –أ 

عدد الساعات المعتمدة  
المقررات 

المتطلب 

السابق  

الرقم 

مجموع الكودل  عملى  نظرل 

12 24  - تدريب فى مجاؿ المشركعات 

(   1) الزراعية 

-------- Ecn 414 

(   1) مقرر إختيارم  2 2 3 --------  

(  1) مقرر إختيارم  2 2 3 --------  

(   1) المقررات اإلختيارية   –أ 

عدد الساعات المعتمدة 

المقررات 
المتطلب 

السابق 

الرقم 

مجموع الكودل  عملى  نظرل 

إدارة مؤسسات زراعية   2 2 3 -------- Ecn 422 

تطبيقات الحاسب فى إدارة  2 2 3

المشركعات الزراعية  

-------- Ecn 423 

سياسة زراعية   2 2 3 -------- Ecn 424 

تمويل زراعي   2 2 3 -------- Ecn 425 
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املطت٣ٛ ايسابع  

فصل دراسػى ثانػى 

، اإلرشاد الزراعي ، اإلجتماع  اإلقتصاد الزراعي: التخصصات الفرعية  -1

 الريفي ، عاـ 

 

 المقررات اإلجبارية  –أ 
 

عدد الساعات المعتمدة 
المقررات 

المتطلب 

السابق 

الرقم 

مجموع الكودل  عملى  نظرل 

ػى إقتصاد كلػػػ 2 2 3 ---- Ecn 426 

تحليل المشاكل  2 2 3

اإلجتماعية كالبيئية 

---- Ext 426 

مج كاألنشطة تقييم البرا 2 2  3

اإلرشادية 

---- Ext 427 

مشركع التخرج   1 4 3  ---- Unv 

411 

( 1)مقرر إختيارل  2 2 3   

( 1)مقرر إختيارل  2 2 3   
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( 1)مقررات إختيارية من داخل البرنامج  -ب 

عدد الساعات المعتمدة  
المقررات 

المتطلب 

السابق 

الرقم 

عملى  مجموعالكودل  نظرل 

 اإلقتصاد الزراعي  مقررات –أ 

تقييم المشركعات الزراعية  2 2 3 ---- Ecn 3412 

سياسة زراعيػػػػػػة  2 2 3 ---- Ecn 424 

تمويل زراعى   2 2 3 Ecn 204 Ecn 425 

تجارة خارجية  2 2 3  ---- Ecn 428 

إقتصاد قياسػػػػػى  2 2  3 Ecn 417 Ecn 429 

إقتصاديات األراضى كالمياق  2 2         3 Ecn 204 Ecn 430 

التخطيط االقتصػػػػادل  2 2         3 Ecn 204 Ecn 431 

مقررات اإلرشاد الزراعي   -ب

اإلرشاد البيئػػػػػػى  2 2         3  ---- Ext 428 

اإلرشاد الزراعى الموجػػػه  2 2         3 ---- Ecn 429 

اإلدارة فى اإلرشاد الزراعػػى  2 2         3  ---- Ext 430 

االتصاؿ الجماهيرل كالرأل العاـ  2 2         3 ---- Ext  431 

اإلرشاد التسويقػػػػى  2 2         3 ---- Ext  432 

إرشاد مشركعات مولدة للدخل  2 2         3 ---- Ext  433 

مقررات اإلجتماع الريفي   -جػ 

تنمية المجتمعات الريفية المستحدثة  2 2      3 ---- Ext 434 

المجتمعات الريفية المقارنػػػػة  2 2 3  ---- Ext  435 

المشاركة السياسية الريفيػػػػػة  2 2         3 ---- Ext  436 

النظريات االجتماعية كتطبيقاتها الريفية  2 2         3 ---- Ext  437 

السياسة االجتماعية الريفيػػػػة  2 2         3 ---- Ext  438 

جدكل االجتماعية للمشركعات الصغيرة اؿ 2 2         3 ---- Ext  439 
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"  إدارة أعماؿ زراعية " تخصص فرعي  -2

 المقررات اإلجبارية –أ 
  

عدد الساعات المعتمدة 
المقررات 

المتطلب 

السابق 

الرقم 

مجموع الكودل  عملى  نظرل 

12 24  - تدريب فى مجاؿ المشركعات 

(   2) الزراعية 

---- Ecn 

427 

(   1) مقرر إختيارم  2 2 3 ---- ---- 

(  1) مقرر إختيارم  2 2 3 ---- ---- 

 (  1) المقررات اإلختيارية   –أ 
 

عدد الساعات المعتمدة 
المقررات 

المتطلب 

السابق 

الرقم 

مجموع الكودل  عملى  نظرل 

تكاليف كمحاسبة زراعية   2 2 3 -------- Ecn 

432 

تشريعات زراعية كبيئية   2 2 3 -------- Ecn 

433 

دراسة جدكم المشركعات الزراعية   2 2 3 -------- Ecn 

434 

إدارة اإلستثمار الزراعي   2 2 3 -------- Ecn 

435 
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برنامج األراضي كالمياق  -8

املطتٟٛ ايجايح 

 الفصل الدراسي األكؿ

الرقم 
الكودم 

المقرر 
عدد الساعات المعتمدة 

مجموع عملي نظرم 

Sol 307 3 2 2كوين أراضي ت 

Sol 308  3 2 2كيمياء كمعادف األراضي 

Sol 309  3 2 2جيولوجيا 

Sol 310 3 2 2 تحليل األراضي كالمياق 

 3 2 2(  1) اختيارم  ----------

 3 2 2(   2) اختيارم  ----------

 (1)المقررات االختيارية 
 

الرقم 
الكودم 

المقرر 
عدد الساعات المعتمدة 

مجموع ملي عنظرم 

Sol 311  3 2 2غركيات األراضي 
Sol 312  3 2 2تقسيم كتصنيف أراضي 
Sol 313  3 2 2تلوث األراضي كالمياق كمعالجتها 
Sol 314 3 2 2 األسمدة العضوية كإنتاج الكمبوست 

 (2)المقررات االختيارية 
 

الرقم 
الكودم 

المقرر 
عدد الساعات المعتمدة 

مجموع عملي نظرم 

Ext 2302   3 2 2أساسيات اإلرشاد الزراعي 

Eng 325   3 2 2هندسة الرم كالصرؼ الزراعي 

Pat 2301   3 2 2أساسيات أمراض النبات 

Agr 2303  3 2 2 تصميم كتحليل تجارب 
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املطتٟٛ ايجايح 

 الفصل الدراسي الثانى

 

الرقم 

الكودم 
المقرر 

عدد الساعات المعتمدة 

مجموع عملي نظرم 

Sol 316  3 2 2طبيعة أراضي 

Sol 317 
مورفولوجيا كحصر 

األراضي 
2 2 3 

Sol 318  3 2 2كيمياء المادة العضوية 

Sol 319 3 2 2 المياق الجوفية 

Agr 3428 
إستزراع األراضي الجديدة  

2 2 3 

 3 2 2(  2) مقرر اختيارم  

 ( 2) المقررات االختيارية 
 

الرقم 

الكودم 
المقرر 

ت المعتمدة عدد الساعا

مجموع عملي نظرم 

Mic 308   3 2 2ميكركبيولوجيا األراضي 

Ecn 3412   3 2 2تقييم المشركعات الزراعية 

Pes 305   3 2 2مبيدات خاص 

Ent 305  3 2 2 مكافحة حيوية 

Veg 306  3 2 2"  خاص " إنتاج خضر 
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املطتٟٛ ايسابع 

 الفصل الدراسي األكؿ
 

الرقم 
الكودم 

المقرر 
عدد الساعات المعتمدة 

مجموع عملي نظرم 

Sol 422  3 2 2خصوبة التربة كتغذية النبات 

Sol 423  3 2 2استصبلح األراضي 

Sol 424 3 2 2 تكنولوجيا الرم كالصرؼ الزراعي 

Pom 4305  3 2 2إنتاج فاكهة خاص 

 3 2 2(  1) مقرر اختيارم  ----------

 3 2 2(  2) مقرر اختيارم  ----------

 (1)المقررات االختيارية 
 

الرقم 
الكودم 

المقرر 
عدد الساعات المعتمدة 

مجموع عملي نظرم 

Sol 425 3 2 2 إعادة استخداـ المياق العادمة 

Sol 426 3 2 2 الزراعة بدكف تربة 

Sol 427 3 2 2 اإلدارة المتكاملة للنفايات 

Sol 428 3 2 2 األرصاد الجوية للشئوف الزراعية 

 (2)المقررات االختيارية 
 

الرقم 
الكودم 

المقرر 
عدد الساعات المعتمدة 

مجموع عملي نظرم 
Ecn 430   3 2 2إقتصاديات األراضي كالمياق 

Bot 406   3 2 2فسيولوجيا اإلجهاد للخلية النباتية 

Eng 460    3 2 2صيانة أنظمة الرم كالصرؼ الحديث 

Veg 408  3 2 2 لطبية كالعطرية إنتاج النباتات ا 
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املطتٟٛ ايسابع  

 الفصل الدراسي الثاني
 

الرقم 
الكودم 

المقرر 
عدد الساعات المعتمدة 

مجموع عملي نظرم 

Sol 429  3 2 2كيمياء األسمدة 

Sol 430  3 2 2عبلقة األرض بالماء كالنبات 

Sol 431  3 2 2اإلدارة الحديثة لؤلراضي 

Unv 411 3 2 2 مشركع التخرج 

 3 2 2(                                                             1) مقرر اختيارم  ----------

 3 2 2(                                                             2) مقرر اختيارم  ----------

(  1)المقررات االختيارية 

الرقم 
الكودم 

المقرر 
المعتمدة عدد الساعات 

مجموع عملي نظرم 

Sol 432 3 2 2 التحليل الكيماكم للنبات 

Sol 433  3 2 2 استخداـ النظائر المشعة في الزراعة 

Sol 434  3 2 2 األراضي المصرية 

Sol 435 3 2 2 العناصر الدقيقة في التربة كالنبات 

Sol 436  3 2 2نظم المعلومات الجغرافية كتطبيقاتها 

( 2)ت االختيارية المقررا

الرقم 
الكودم 

المقرر 
عدد الساعات المعتمدة 

مجموع عملي نظرم 

Eng 451    3 2 2أساسيات الطاقة الجديدة كالتجددة 

Mic 415   3 2 2المعالجة الميكركبية للمخلفات 

Veg 411   3 2 2تصميم كتنسيق الحدائق كالمواقع 

Pes 406  3 2 2 تلوث البيئة بالمبيدات 

Veg 416   3 2 2تقنيات الزراعة المحمية 
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٠ ـاّ اْتكايٞـأسو
( :  37)مادة 

تطبق أحكاـ هذق البلئحة على طبلب الفرقة األكلي الجدد الملتحقين  -أ

بالكلية فى العاـ الجامعى التالي مباشرة العتمادها من الجهات المختصة 

( .  خطة جديدة ) 

كلية قبل صدكر هذق البلئحة ، بالنسبة للطبلب القدامى المقيدين باؿ -ب

تطبق عليهم البلئحة الداخلية السابقة الصادرة بالقرار الوزارم رقم 

كالمعدلة بقرار المجلس األعلى للجامعات ـ 31/5/1989بتاريخ  472

الخاص بالسماح للطبلب الحاصلين على الثانوية ) ـ 14/11/2002بتاريخ 

إلى أف يتم ( الزراعية  العامة شعبة الرياضة للقبوؿ بشعبة الهندسة

( .  خطة قديمة ) تخرج أخر طالب منهم 

يجوز للطبلب الملتحقين بالكلية من سنوات سابقة كمقيدين  -جػ 

بالمستول األكؿ أك الثاني اإلنتقاؿ إلى أحكاـ هذق البلئحة بعد إجراء 

.  المقاصة العلمية البلزمة لما سبق لهم دراسته 

 ( :38)مادة   

ـ قانوف تنظيم الجامعات كالئحته التنفيذية كاللوائح تسرم أحكا -أ 

المنظمة لشئوف الدراسة كاإلمتحانات بالجامعة فى شأف ما لم يرد به 

.  نص فى هذق البلئحة 

 472تلغي البلئحة الداخلية السابقة الصادرة بالقرار الوزارم رقم  -ب 

بتاريخ كالمعدلة بقرار المجلس األعلى للجامعات ـ 31/5/1989بتاريخ 

فيما عدا أحكامها المنظمة لمرحلة الدراسات العليا ـ ، 14/11/2002

بالكلية ، فيستمر العمل بها لحين اإلنتهاء من تطوير برامج الدراسات 

.  العليا 
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المقررات التكميلية للطبلب الذين سيقوموف بالتسجيل للدراسات  -جػ 

تكوف من كاقع  العليا فى غير تخصصاتهم بعد بدء العمل بهذق البلئحة

 . المقررات المدرجة بهذق البلئحة 

 للطبلب المتفوقين سلة من المقررات اإلضافية  تخصص الكلية( : 39)مادة 

Additional courses ( AdC )   يحدد مجلس الكلية موعد

كأماكن دراستها كأعداد الطبلب المتفوقين فى كل برنامج 

المقررات ، كتخضع كالذين ستكوف لهم حرية القياـ بدراسة هذق 

هذق المقررات لعدد أسابيع الدراسة كنظم اإلمتحانات كتقويم 

الطبلب كنسب الحضور الواردة بهذق البلئحة ، كال تحتسب ساعات 

هذق المقررات ضمن الساعات المعتمدة البلزمة للتخرج كال ضمن 

المجموع التراكمى للطالب ، كهذق المقررات توضحها السلة 

 : التالية 

 

. سلة المقررات اإلضافية الخاصة بالطبلب المتفوقين .   13ؿ جدك

الرقم 

الكودم 
المقرر 

عدد الساعات المعتمدة 

نظرم 
تدريبات 

عملية 
مجموع 

AdC 501  3 2 2محاسبة 

AdC 502  3 2 2الجوانب القانونية فى الزراعة 

AdC 503  3 2 2تقنيات قواعد البيانات 

AdC 504  3 2 2فى اللغة اإلنجليزية الكتابة كالمحادثة 

AdC 505  3 2 2إدارة الموارد البشرية 

AdC 506  3 2 2المهارات اإلدارية 

AdC 507  3 2 2إدارة األزمات الزراعية 

ساعة  12يمنح الطالب شهادة برنامج التميز العلمي بعد إجتيازق بنجاح ك

.   معتمدة على األقل من سلة المقررات السابقة 
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اب اخلاَظ ايب
ال٥ش١ ايتدزٜب ايضٝف٢
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 عـاب اخلاّـايب

٣ ــ٠ ايتدزٜب ايضٝفــال٥ح

يكلف الطبلب المقيدين بالصفين الثانى الثالث بأداء تدريب عملى ( : 1)مادة 

بمرافق الكلية المختلفة أك بإحدل الجهات المتصلة بتخصصاتهم 

 األقل لكل فرقة خبلؿ العطلة، كيكوف التدريب لمدة شهر على 

الصيفية ، كيحدد مجلس الكلية بناء على مقترحات األقساـ فى 

نهاية العاـ الجامعى مجاالت كأماكن التدريب كنظاـ توزيع 

، كال يجوز إعفاء الطالب من التدريب الصيفى كله أك الطبلب

متخلفين عن التدريب مع طبلب تدريب الطبلب اؿـ تجزء منه ، كم

جة البكالوريوس إال إذا أدل العاـ التالى ، كال يمنح الطالب در

. التدريب على نحو مرضى 

قة المنقوؿ ريعتبر التدريب الصيفى المقرر مكمبلن لمقررات الف( : 2)مادة 

منها الطبلب كال يضاؼ تقديرق فيه إلى تقديرق العاـ ، كما 

كيتم تدريب من لم يؤدق بنجاح فى . يحسب التدريب مادة رسوب 

الب درجة البكالوريوس إال بعد السنة التالية كال يمنح الط

. إجتيازق التدريب الميدانى بنجاح 

يجوز أف يتم التدريب كله أك بعضه داخل مرافق الكلية أك ( :3)مادة 

الجامعة أك خارجها كما يجوز أف يتم التدريب خارج جمهورية 

مصر العربية لمن يرغب من الطبلب على نفقتهم الخاصة كذلك 

كتوصية مجلس القسم كموافقة مجلس  بناء على إقتراح الطالب

. الكلية 

يقدـ الطالب بعد إتمامه فترة التدريب خارج الكلية شهادة ( :4)مادة  

معتمدة من الجهة التى تم تدريبه فيها مبينان بها مسلكه ك المدة 

. التى قضاها فى التدريب كنوع التدريب 
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تى قضاها فى يلتزـ الطالب بتقديم تقرير كاؼ عن الفترة اؿ( :5)مادة 

التديب مبينان به نوع التدريب كمجاالته كمدته كالخبرات التى 

إكتسبها كأهم مجاالت التدريب التى زادت خبرته للعقبات التى 

. كاقتراحاته  لتحسين التدريب  اعترضته

درجة  100يتم تقييم التدريب بحيث تكوف النهاية الكبرل ( :6)مادة 

: ل النحو التالى درجة على أف توزع عل 75كالصغرل 

درجة للتدريب كيختص بها المشرؼ الداخلى كتكوف مناصفة  50-أ 

. بينه كبين المشرؼ الخارجى إف كجد 

درجة للحضور كالسلوؾ الشخصى للطالب أثناء التدريب  25-ب 

كيختص بها المشرؼ الداخلى كلذلك تراعى نسبة الحضور بػ 

( . أياـ غياب حد أقصى  %10 ) 75

. من الطالب  ـالتقرير المقد درجة 25-جػ 

 

  متٓح ايه١ًٝ دزد١ دبًّٛ ايدزاضات ايعًٝا ف٢ ايتدضضات ايتاي١ٝ :
مراقبة جودة    .1

 .الزراعية كحماية البيئة الميكركبيولوجيا  .2

 .نحل العسل كدكدة الحرير  .3

 .التحاليل الكيميائية الزراعية  .4

 .تقييم المشركعات الزراعية  .5

 .تكنولوجيا المحميات الزراعية  .6

 .معامبلت قبل الحصاد على الحاصبلت البستانية  .7

 .تكنولوجيا الزراعية الحيوية فى األراضى الجديدة .8

 .إدارة كتشغيل المعدات الزراعية .9

 .اإلرشاد كالتنمية الريفية  .10

 تكما تمنح الكلية درجتى الماجستير كالدكتوراق فى مجاال

.  برنامج ماجستير كدكتوراق( 2)المختلفة  العلوـ الزراعية
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ايباب ايطادع 

ٕٚ  ــــاع غ٧ــــقط
خد١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ
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قطاع خد١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ 

األْػط١ ايب١ٝ٦ٝ 
 

: يسعى هذا القطاع إلى تحقيق عدة أهداؼ أهمها 

مع  حدات ذات الطابع الخاص كتفاعلهاكتطوير أعماؿ المراكز كاؿ (1

 .ختلفة البيئة المحيطة بأنشطتها الم

إجراء دكرات تدريبية للمهندسين الزراعيين باإلدارات لزراعية  (2

 .بمحافظة الدقهلية 

 حمبلت القومية بالتعاكف مع كزارة الزراعة لمحاصيلؿااإلشتراؾ فى  (3

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

كزارة الزراعة تدعيم مشركع تدريب شباب الخريجين باإلشتراؾ مع  (4

إنتاج الحيواف  –عيش الغراب  –عسل النحل : ) ت عديدة مثل فى مجاال

 ...( .صيانة المعدات كاآلالت الزراعية  –إنتاج الدكاجن  –

دعم القوافل اإلرشادية باإلدارات الزراعية المختلفة كحث الطبلب  (5

 .كأعضاء هيئة التدريس بالمشاركة فى االنشطة المجتمعة 

 .فى المجاؿ الزراعى  إصدار النشرات اإلرشادية للعاملين (6

 .عقد المؤتمرات كالندكات  (7
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ايٛسدات ذات ايطابع اخلاص 
به١ًٝ ايصزاع١  

 

: يوجد بالكلية خمسة كحدات ذات طابع خاص كهى

كيسعى هذا  (:زياف –قبلبشو ) تجارب الزراعية ؿمركز البحوث كا (1

داف بالمحاصيل الزراعية ؼ 147المركز إلى إستصبلح كزراعة 

 .المتنوعة

 (:المنصورة –كلية الزراعة ) البحوث كاتجارب الزراعية  مركز (2

كيسعى هذا المركز إلى إنتاج شتبلت األشجار كالفاكهة كالمحاصيل 

 .كإنتاج الدكاجن كاللحوـ كغيرها 

الوحدة إلى إجراء التحاليل  قسعى هذكت :كحدة التحاليل الدقيقة (3

حوث العلمية الكيميائية للعينات الغذائية كغير الغذائية كإجراء الب

 .كتدريب الطبلب كغيرها 

دراسة كيسعى هذا المركز إلى  :أبحاث تلوث البيئة بالمبيدات مركز  (4

 .التأثير الساـ للمبيدات على اإلنساف ك مكافحة الحشرات كغيرها 

كيسعى هذا  :ستشارية الزراعية مركز الخدمات اإلرشادية كاإل (5

لبحوث الزراعية نحو توجيه ا :المركز إلى تحقيق عدة اهداؼ أهمها 

المنتجين الزراعيين مشكبلت اإلنتاج الزراعى المحلى كتعريف 

بالمستحدثات كالمبتكرات الزراعية كعقد الدكرات التدريبية كتقديم 

 .خطط كمقترحات خاصة بالمشركعات الزراعية كغيرها 
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ٌَ احلاضب آلىل اَع
  1995لحاسب اآللى بالكلية عاـ أكؿ معمل ؿتم إنشاء  .

  كتعمل معظم جهاز 70إنشاء ثبلث معامل أخرل بطاقة إجمالية كتم

( wire leses)االجهزة على نظاـ إستقباؿ السلكى للشبكة الدكلية 

 . فى مواقع كثيرق من الكلية  LAPTOPكيمكن للطالب إستخداـ 

 

( دل١ً ايعًّٛ ايصزاع١ٝ ) دل١ً ايه١ًٝ 
  المنصورة مجلة العلوـ الزراعية تصدرها كلية الزراعة بجامعة .

  1976تصدر المجلة شهريان منذ عاـ. 

  قد أعد مركز تقنية اإلتصاالت كالمعلومات بجامعة المنصورة برنامج

 .خاص يستخدـ كقاعدة بيانات لؤلبحاث اتى تنشر بالمجلة 

  كتقوـ الكلية بإدخاؿ ملخصات االبحاث على قواعد بيانات الجامعة

لى الشبكه العالميه بموقع كما نوضح األبحاث كامله ع. بصفة شهريان 

ASK ZAD .
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ايبـاب ايطابـع 
قطاع غ٦ٕٛ إداز٠ اجلٛد٠
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ٚسد٠ ضُإ اجلٛد٠ ٚاالعتُاد 

رؤية الوحدة 

تحقيق مستول متميز من األداء فى الفاعلية التعليمية كالبحثية 

دة التعليم  ككتنمية البيئة تتفق مع المعايير القياسية لجكخدمة المجتمع 

. لمتطلبات الهيئة القومية لضماف جودة التعليم كاالعتماد  طبقان

الوحدة  رسالة

االرتقاء المستمر بالعملية التعليمية كالبحثية كخدمة المجتمع كتنمية 

البيئة من خبلؿ التقييم المستمر كالتغذية الراجعة لجميع األطراؼ 

. كلية المعنية لكسب ثقة المستفيدين من الخدمة فى إمكانيات خريجى اؿ

 
إختضاصات ٚسد٠ ضُإ اجلٛد٠ ٚاالعتُاد بايه١ًٝ  

: عتماد بالكلية بما يلى تختص كحدة ضماف الجودة كاإل

 عتماد بالجامعة من أجل تقييم التعاكف مع مركز ضماف الجودة كاإل

االداء كضماف جودة التعليم بالكلية فى ضوء الفلسفة التى حددتها 

. ـ كاالعتماد الهيئة القومية لضماف جودة التعلي

 على مستول  –تيجية الجامعة فيما يختص بجودة التعلم ارتطبيق إست

 .الكلية 

 داء كضماف جودة التعليم بالكليةلتقييم األ ملاإنشاء نظاـ معلومات متك 

 دة التعليم بالكلية كتقديم تقرير كمتابعة أنشطة تقييم االداء كضماف ج

 .سنول إلى المركز الرئيسى بالجامعة 

 دارات ت استشارية لؤلقساـ العلمية كاالصأدلة إرشادية كخدما تقديم

 .المختلفة بالكلية فيما يتعلق بضماف جودة التعليم 
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  علمية ؿكأعضاء هيئة التدريس باالقساـ االعمل مع ككبلء الكلية

يئة الكلية كإعدادها للحصوؿ على قكالعاملوف باإلدارات المختلفة على ت

 .تماد عاال

  الذاتية تبعا لمعايير الهيئة القومية لضماف جودة التعليم إعداد الدراسة

 .كلية ألداء اؿكاالعتماد 

 فى اآلتىكتقديم الدعم الفنى  آداء الكليةبعة امت: 

متطلبات سوؽ راسية الحتياجات المجتمع كدمدل مبلئمة البرامج اؿ .1

 .العمل 

مدل ارتباط المقررات كالمناهج كالبرامج الدراسية برسالة الكلية  .2

كأهدافها اإلستراتيجية ، كمدل توافر نظاـ كاضح كمتطور للقياس 

 .المستمر لهذا االرتباط 

مدل كجود منهج دراسى محدد كمتطور لكل مقرر بما يضمن  .3

 .الت امبلحقة العصر فى جميع المج

 .داء الطبلب آمدل توافر نظم محددة كمعلنة كعادلة لتقييم  .4

مقرر لمتطلبات منح  مدل مبلءمة المقررات كعدد الساعات لكل .5

الدرجة العلمية كفقان للمعايير كاألنماط التى تحددها الهيئة القومية 

 .جودة التعليم كاالعتماد  لضماف

اسية ، كالمقررات  مع متطلبات الترخيص ردمة البرامج اؿمبلءمدل  .6

المهنى ، كذلك فى المهن التى تستوجب ممارستها الحصوؿ على 

 .لجامعة ترخيص من جهات أخرل خارج ا

البرامج الدراسية لمتطلبات إعداد خريج لدية القدرة مدل مبلءمة  .7

بداع ، كتحمل المسئولية ، إلا، كعلى التحليل ، كالتفكير المنطقى 
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ئل التكنولوجية الحديثة ، اكالعمل ضمن فريق ، كالتعامل مع الوس

 .كفهم حقيقة المتغيرات العالمية 

قساـ العلمية فى برامجها األا كل أك بعض تتمتع به التى اتالميز .8

 .كأنشتطها البحثية 

 التعليم  األكاديمية التى تحددها لجاف قطاع مدل اإللتزاـ بالمعايير .9

 .كفقان للدراسات التى تتم فى هذا الشأف الزراعى 

 :افر خدمات الطبلب بالمستول المبلءـ فيما يتعلق بما يلى كمدل ت .10

. رعاية الشباب أنشطة  -

 .لجامعية قامة بالمدف ااإل -

 .دعم الكتاب الجامعى -

 .مكافآت التفوؽ  -

 :المساعدات المختلفة كتشمل  -

 قركض   (1

 مساعدات مالية (2

 مساعدات عينية  (3

 جتماعية أخرلإمساعدات  (4

 

 مدل مبلءمة أعداد الطبلب المقبولين لبلمكانيات المتاحة .11

 .كحوافز إضافية للطبلب المتميزين  توافر خدماتمدل  .12

 .ع فى إجراء اإلمتحانات كرصد النتائج مدل كفاءة النظاـ المتب .13

 .خذ بالنظم الحديثة للتقييممدل األ .14
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االزغــاد االنــادمي٢ 
(  أٖدافـــ٘ –َفَٗٛــــ٘ ) 

 
  المرشد االكاديمى من هو

هو عضو هيئة تدريس الذل :  Academic advisorكاديمى المرشد األ -

لب الطا يختارق مجلس الكلية بعد ترشيح القسم العلمى  له لتوجيه

قد تعترضه أثناء الدراسه كيكوف حل المشكبلت التى كمساعدته فى 

 .رأيه استشاريا

أهداؼ األرشاد االكاديمى   

القياـ بالرعايه العلمية / القيات التعلم اخ/ كلية ؿالطالب بلوائح ا تعريف

فترة دراسته حتى  خبلؿكاألكاديمية كاالجتماعية كالثقافيه للطبلب 

 ... قتخرج

 أف يفيدؾ المرشد االكاديمى فى االتى  كيمكن: 

تعريف الطالب بالتقاليد الجامعية كقانوف تنظيم الجامعات كلوائح   .1

 .الكلية 

فيها كافة  يخصص المرشد األكاديمى بطاقة لكل طالب يسجل .2

 .البيانات البلزمة عنه ، ك النتائج التى حصل عليها 

كل فصل  للمقررات التى يسجل فيها الطالب ؼيقوـ بمراجعة ا .3

دراسى حتى تخرجه من الكلية ، كيكوف رأل المرشد األكاديمى 

إستشاريا ، كالطالب هو المسئوؿ كلية عن المقررات التى يقوـ 

 .بالتسجيل فيها بناء على رغبته 
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توزيع الوقت بين كسائل ) تعريف الطالب بكيفية إدارة الوقت  .4

شاطات الن –تحصيل المعلومات الخاصة بالمقررات كالمذاكرة 

 ( .الوسائل الترفيهية  –الطبلبية 

توطيد العبلقة بين الطالب كأعضاء هيئة التدريس كإدارت الكلية  .5

ذلك بحل المشاكل التى تقابله المختلفة التى يتعامل معها ك

 .كاصل مع أعضاء هيئة التدريس بفاعليه كالت

تعريف الطالب بالمواصفات العامة لخريج كليات الزراعة  .6

لمختلفة كمواصفات كل برنامج طبقا للمعايير القومية ا هاكببرامج

 .االكاديمية المرجعية كعبلقته بسوؽ العمل 

الطبلبية  قطنشتحفيز الطلبة كالطالبات على االشتراؾ فى اال .7

 .كتوضيح العبلقة بينها كبين التفوؽ العلمى 

لى كاالنترنت مع الحاسب اآلتعريف الطالب بأهمية التعامل  .8

يعاب المقررات كأداء مات التى تفيدق فى استعلوللحصوؿ على الم

كتسهيل .  قبل القائمين بالتدريسالنشاطات المختلفه المطلوبة من  

 .امكانية استخداـ الطالب لمعامل الحاسب االلى فى الكلية 

تعريف الطالب بنظاـ المكتبة ككيفية الحصوؿ على المراجع  .9

 .الخاصة بكل مقرر كتسهيل التعامل معها 

ب الطالب مهارة العمل فى جماعة كمهارة االتصاؿ كوسيلة أكسا .10

لمشاركته فى خدمة المجتمع كتنمية البيئة ككذلك فى سوؽ 

العمل كتسهيل مأمورية تدريبه فى المصانع كالمزارع كالمؤسسات 

 .ذات الصله بالبرنامج الذل ينتمى أليه الطالب لربطه بسوؽ العمل 

يا بالكلية حتى تكوف حافزا تعريف الطالب بنظاـ الدراسات العل .11

لتفوقهم فى مرحلة البكالوريوس كالتسجيل بعد تخرجهم فى أحدل 

 المختلفة الدكتوراة  ك أك برامج الماجستيرالدبلومات 
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فى ضوء زايا التى تقدمها إدارة الكلية تعريف الطالب المتفوؽ بالم .12

 .لوائح كموارد الكلية 

التعليمية كتوجيهه على تعريف الطالب بدكرق االساسى فى العملية  .13

 .فى حل مشاكله التعلم الذاتى كاالعتماد على الذات 

 .ارشاد الطالب إلى كيفية ارتباطه بالكلية بعد تخرجه  .14

 كهميادة مدارالقياـ بالتدريبات البلزمة لزتشجيع الطبلب على  -

العلمية كالثقافية 

ض الوظيفية المتوفرق كمشاركة الطبلب فى التفكير فى العر -

 ل الكلية بالتنسيق مع الجهات ذات العبلقةلخريج

قواعد السبلمه كاالماف فى المعامل الدراسية 

فى غالبية المقررات الدراسية بالكلية كالتى الدركس المعمليه جزء هاـ 

يكتسب الطالب من خبللها مهارات التعامل مع األجهزة العلمية 

 فإف جميع بمختلف أشكالها ، كعليهكالزجاجيات كالمواد الكيماكية 

لسبلمه كاالماف العامه داخل المعامل االلتزاـ بقواعد الطبلب عليهم ا

أخرل  ةالدراسية كالتى سنوردها فى النقاط التاليه باالضافة إلى أل قاعد

. للطبلب من قبل القائمين على إدارة المعامل الدراسية توجه 

 
: قبٌ ايدخٍٛ إىل املعٌُ جيب إتباع اآلت٢ : أٚاًل 

  ض كالنظيف كالذل يفضل أف يكوف مصنوعا المعمل االبي بالطوارتداء

 .من القطن كليس االلياؼ الصناعيه كيجب طيه باالزرار 

  ارتداء حذاء كامل يغطى القدـ تماما كيمنع تماما ارتداء الصندؿ أك ما

 .شابه داخل المعمل 
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  عدـ اصطحاب أل متعلقات شخصية من كتب كمذكرات أك شنط داخل

 .المعمل 

 كبات داخل المعامل يسمح اطبلقان باالطعمه كالمشر ال. 

 كما يجب ضم . داء المبلبس الفضفاضة كالحلى داخل المعمل تعدـ ار

 .الشعر الطويل إلى الخلف قبل الدخوؿ إلى المعمل 

 

:  أثٓا٤ ايتٛادد باملعٌُ :  ثاًْٝا 

 ها طواؿ فترة كجودة فى فبمتأف يكوف يقظا ك على الطالب يجب

 .المعمل

 دية فى جميع االكقات داخل المعملجب التصرؼ بطريقه مسئولة كجم. 

  داخل يجب عدـ تداكؿ االحاديث العامه كالخاصه أك القاء النكات

 .المعمل

 يرية منها حريجب اتباع التعليمات الخاصة بالدركس العملية الت

 .كالشفهية 

  فى حالة عدـ كضوح أل توجيهات يجب الرجوع إلى المسئوؿ عن

 .قبل اجراء أل تجارب المعمل 

  يجب عدـ لمس االجهزق كالموادالكيمياكيه كالمحاليل الموجودق داخل

 .المعمل اال بتوجيهات من المسئوؿ عن المعمل 

  لنظارات الواقية عند التعامل مع المواد الكيماكية أك ايجب ارتداء

 .كجدت  فإالحرارق كال يكتفى بالنظارق الطبيه 

 مكاف المخصص له داخل المعمل كعدـ التنقل على الطالب االلتزاـ باؿ

 .من مكاف الخر اال للضركرة التى يتطلبها العمل 

  يجب الحفاظ على مكاف العمل نظيفا طواؿ الوقت كبعد االنتهاء من

 الدركس العلمية 
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  يجب ارتداء قفاز مقاكـ للكيماكيات عند التعامل مع المحاليل كالمواد

 .الكيماكيه 

 ات زجاجيه مكسورق أك مشركخه تجنبا لحدكث ال يجب استعماؿ ادك

جركح عند االستخداـ يجب معرفة االماكن المخصصه لطفاية الحريق 

 كطريقة استخدامها

  يفضل عدـ استخداـ العدسات البلصقة أثناء العمل بالمعمل الدراسية. 

 الب الغازات كالتجارب التى ينتج عنها ابخرق كغازات يجب اجرائها فى د

 .المعمل المتوافر فى 

 ة السائلة أك الحواؿ استنشاؽ المواد الكيميائيا فال يجب فى أل حاؿ ـ

مسئوؿ المعمل لبلستفسار عن المواد تذكقها كيجب الرجوع إلى 

 .الكيميائية

  يحذر تمامان استخداـ الماصة الخاصة بالمحاليل عن طريق الفم كيجب

 .ستخداـ ماصه آليه أك المنفاخ المطاط الخاص بذلك إ

 أبعاد اليدين عن العين كالوجه اثناء اجراء التجارب كيجب غسلها  يجب

 .بالماء كالصابوف عند االنتهاء من اجراء التجارب 

 

:  قبٌ َػادز٠ املعٌُ:  ثايجًا

  ال يجب اعادة الكيماكيات المستخدمة إلى الوعاء االصلى كلكن يجب

 .التخلص منها بطريقة صحيحة فى االماكن المخصصة لذلك 

 ل المكاف المخصص لها جاجات اؿعادة االجهزة كالزيجب إ. 

  عدـ القاء الزجاج المكسور فى االحواض كلكن يجب التخلص منها فى

 المكاف المخصص لذلك 

 طبلب ماكن الخاصة باؿيجب تنظيف اال. 

  يجب التأكيد من إطفاء االجهزة الكهربائية ككذلك إطفاء مصادر

 .الغاز قبل مغادرة المعمل 
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الب ن١ًٝ ايصزاع١ إزغادات يط
السبيل إلى النجاح كالتفوؽ 

( الحقوؽ كالواجبات) 

 

ماـ تالية لرفع أداء الكلية كاالؿطالب إهتم بالمبلحظات اؿاؿعزيزل 

 حقوقك ككاجباتكب

حيث ال ( ألخ...جواله –رياضية  –افية ثق)اهتم باالنشطة الطبلبية   .1

اهتم بها فى نسبة الغياب ، كذلك  تحتسب عدد أياـ االشتراؾ

بالترشيح فى لجاف اتحاد الطبلب كباالنضماـ إلى االسر الطبلبية 

 .كاألنشطة الثقافية كالرياضية كالفنية كغيرها من االنشطة 

ات اهتم بصفة دائمة بحضور المحاضرات كالدركس العملية كاالمتحاف .2

الدراسى مع مراعاة عدـ تجاكز الغياب عن النسبة  الدكرية خبلؿ الفصل

 . المسموح بها

 60: درجة موزعة كما يلى  100إجمالى درجات كل مقرر بالكلية  .3

درجة ألعماؿ السنة كاالمتحاف  40+ درجة لبلمتحاف النظرل النهائى

لبلمتحاف  20+ شفول  10+ درجات أعماؿ السنة  10) العملى النهائى 

 ( .التطبيقى كالعملى النهائى 

ل حل أل مشكلة اهتم بالتواصل مع المرشداالكاديميى لمساعدتك ؼ .4

 .اجتماعية  كتعترضك علمية أ

ات التى تقوـ بدراستها مع رقرللماهتم بحضور الساعات المكتبية  .5

السادة أعضاء هيئة التدريس لتذليل أل صعوبات فى المقرر الذل تقوـ 

 .بدراسته 
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اهتم بحضور المعمل من حيث الدخوؿ بكارنيه الكلية كهذا يتطلب  .6

لعاـ الجامعى ، الدخوؿ بالبالطو األبيض ، تسديد المصركفات منذ بدء ا

تواجد كراسة التمارين العملية معك بصفة دائمة بالمعمل لتسجيل 

 .نتائج الدرس فيها مباشرة ، كاتبع تعليمات أستاذ المعمل 

اهتم بتقييم كل مقرر درسته على االنترنت حتى تؤخذ مبلحظاتك  .7

نهاية تقييم يتم فى فى االعتبار لزيادة تفاعلك مع المحاضر، كهذا اؿ

 .كقبل ظهور النتيجة  قاسرداؿ

توجد بالكلية صناديق لتلقى شكاكل الطبلب ، كلك بكل حرية أف تكتب  .8

شكواؾ ليتم حلها كالرد عليها فى ضوء اإلمكانيات المتاحة بشرط أف 

 .توقع عليها كتأكد أنه لن يعلم عنها أحد كلن تضار أبدا من شكواؾ 

يق اإلنترنت من خبلؿ موقع الكلية رابط اؾ عن طريمكن كتابة شكو .9

 أرساؿ الشكاكلوالمقترحات

اإلعبلنات باألقساـ  اهتم دائما باإلطبلع على اإلعبلنات الموجودة بلوحات .10

النات الرئيسية العلمية كبرعاية الشباب كبشئوف الطبلب كبلوحات اإلع

 دارة الكلية االخرل التابعة إل

ؿ ككيل الكلية لشئوف خدمة جتمعية من خبلشارؾ فى االنشطة الم .11

 المجتمع 

تخرج تقديم الشهادة الدكلية فى الكمبيوتر ؿمن متطلبات الجامعة ؿ .12

ICDL . 

إدارة الكلية حريصة كل الحرص على نجاحك كتفوقك كرعايتك 

طة فى مقابل التزامك بالقواعد البسي كتذليل أل عقابات تواجهك

. للطالب الجامعى 

. ا جامعيان موفقان بإذف اهلل كالكلية تتمنى البنائها عاـ
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إشراؼ 

 

ٖػاّ ْاد٢ عبد اجملٝد / د.أ
عميد الكلية 

 

شنسٜا َطعد ايضريف٢ / د.أ
ككيل الكلية لشئوف التعليم كالطبلب 

ممدٚح ذلُد عبد املكضٛد / د.أ
مدير كحدة ضماف الجودق كاالعتماد 

اِٖٝ ايػاٍ زذلُد إب/ َٗٓدع 
 أمين الكلية

 

 

إعداد  

سطني  ذلُد زٚمضعد فا/  دنتٛز

دلد٣ ذلُد خًٌٝ ايطٜٛد٣ / َٗٓدع 

دلد٣ أمحد دضٛق٢ غٝات٢ /  األضتاذ

ٚال٤ ف٢ُٗ َػاش٣ ايػسقا٣ٚ / َٗٓدض١ 

 


