
 مكتة الطالب الوافديه



 رسالة مكتة الوافديه رؤية مكتة الوافديه

فى إطبر رؤيخ الكليخ نهدف 

لتعويق التراثط ثين كليخ 

جبهعخ الونصىرح  -الزراعخ 

وهثيلتهب فى جويع أنحبء العبلن 

عبهخ وثأفريقيب وأسيب خبصخ 

وذلك ثبلتىاصل هع الطالة 

الىافدين ثبلورحلخ الجبهعيخ 

 .األولى أو الدراسبد العليب

يلتزم هكتت الطالة الىافدين 

جويع  فىثتقدين الدعن الكبهل 

الجىانت ألثنبئنب هن الطالة 

الىافدين لإلعداد الكىادر 

 فىالزراعيخ الوتويزح والريبدح 

إجراء الجحىث العلويخ لوىاكجخ 

التطىراد العبلويخ ونقل 

الوعبرف وتىطين التقنيخ 

حرصب على خدهخ الجيئخ وتنويخ 

 .الوجتوع ثجويع أنحبء العبلن



 أهداف مكتة الوافديه

ً ذىفيش المعلىماخ الخاصح تكافح الثشامح الذساسييح   الكلييح سيىاب تالمشةليح     في

 .  الدامعيح األولً او مشةلح الماخسريش والذكرىساه وششوط االلرحاق تهم

ذييذميم العاتيياخ تييير خمهىس ييح ميييش العشتيييح والييذوس األفش  يييح وا سيييى ح      

 .  والعشتيح

اإلسشاع تر ذ م مخرلف الخذماخ للىافيذ ر سيىاب اكا يد اخرمامييح او ن سيا يح      

 .  او اكاد ميح

المديياس  فييًن دياد ةلييىس ألي مةيكلح  رعييشا لهييا الدالية اترييذاب ميير الم اتليح     

ال ييياب تييثعر الييشةاخ الذامليييح تمخرلييف مييذ  ميييش  . وةرييً ذسييكير الداليية

 .الثا ًورلك لرنةيظ السياةح وذعش ف الداب الىافذ ر تثلذهم 



 الطالب الوافدون املقيدون موزعون حسة دول اإليفاد

 الذولح
 مشةلح الذساساخ العليا

 اإلخمالً
 دكتىراٍ هاجستيز

 15 3 12 ليثيا

 7 1 6 سىس ا

 1 0 1 العشاق

 1 1 0 اليمر

 1 0 1 األسد 

 25 5 20 العاب االخمالً
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االجوالً   األردى اليوي العزاق سىريا ليبيا
 العام

 هاجستيز

 دكتىراٍ



 العذد ال سم

 2 الهنذسح الزساميح

 10 األساضًملىب 

اإلسشاد الزسامي والمدرمع 

 الش فً
4 

 5 الزسامًاالترياد 

 1 امشاا النثاخ

 7 الحةشاخ االترياد ح

 1 الزسامًالحيىا  

 3 ن راج الحيىا 

 2 ن راج األسماك

 2 ن راج الذواخر

 1 ملىب الخضش

 5 ملىب الز نح

 3 الفاكهح

 9 اليناماخ الغزائيح

 8 المحاصيل

 1 الزساميح الميكشوتيىلىخيا

 1 الزسامًالنثاخ 

 1 الىساثح

 66 اإلخمالً

 الطالب الوافدون احلاصلون على درجة املاجستري موزعون حسة األقسام العلمية

0 2 4 6 8 10

 الهٌذست الزراعيت

 علىم األراضي

 اإلرشاد الزراعي والوجتوع الزيفي

 االقتصاد الزراعي

 أهزاض الٌباث

 الحشزاث االقتصاديت

 الحيىاى الزراعي

 إًتاج الحيىاى

 إًتاج األسواك

 إًتاج الذواجي

 علىم الخضز

 علىم الزيٌت

 الفاكهت

 الصٌاعاث الغذائيت

 الوحاصيل

 الويكزوبيىلىجيا الزراعيت

 الٌباث الزراعي

 الىراثت



 االتصال واملراسالت
 تيا اخ االذياس تمكرة الىافذ ر تكليح الزسامح•

 +20( 50) 2202254: رقن الهاتف •

 +20( 50) 2202253: الفاكس •

 agrfsoffice@mans.edu.eg : اإللكتزوًًالبزيذ •

 http://agrfac.mans.edu.eg/iso:  االلكتزوًًالوىقع •

 تيا اخ االذياس تإداسج الىافذ ر تدامعح المنيىسج•

  األرضًالذور  -اإلدارة العاهت لجاهعت الوٌصىرة  -إدارة الىافذيي : عٌىاى الوزاسلت •
 هصز -الوٌصىرة  -شارع الجوهىريت 

 35516:  البزيذيالزهز 
 107: داخلً+  20( 50) 2200495: الفاكس/رقن الهاتف

 :اإللكرشو يالثش ذ •
 Fsoffice@mans.edu.eg :الخاص بالوزحلت الجاهعيت األولً  اإللكتزوًًالبزيذ 
 adm@mans.edu.eg :الخاص بالوزحلت الجاهعيت الثاًيت  اإللكتزوًًالبزيذ 

 http://isa.mans.edu.eg/ :اإللكرشو ًالمىتع •
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