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 الباب األول 

 اإلشراف على الدرجة اجلديدة

 يفمتنح جامعة املنصورة بناءا على طلب جملس كليةة ازرراعةة جرجةة ازلوةازور و      ( : 1مادة )

( بنظةام ازععلةيا املوعةوا سازاةاعاع املعع ة ة      النظم احليوية الزراعية ازعلوم ازرراعية ختصص ) 

موزعةة   اخعيار ةساعة معع  ة  84ساعة معع  ة إجلار ة +  69ازطازب بنجاا  اجعيازسذزك بع  

ازطازب زلعة ر ب ازع لةا املنصةول عليةذ ب ة         اجعيازعلى أربع ماعو اع جراسية عالسة على 

 ازالئحة بنجاا ، سال ت خل ساعاع ازع ر ب ازع لا ض ن ازااعاع املعع  ة ازالزمة زلعخرج . 

 

 نة اإلشراف على ازربنامج برئاسة ع ي  ازولية سعضو ة كل من : تشول جل( :  2مادة ) 

 م  ر سمناق عام ازربنامج -

 سكيل ازولية زشئون ازععليا سازطالب  -

 سكيل ازولية زل راساع ازعليا سازلحوث   -

 سكيل زشئون خ مة اجملع ع ستن ية ازليئة   -

مخاة من رؤساء األقاام ازعل ية بازولية  عناسبون فى عضو ة جلنةة اإلشةراف علةى ازربنةامج      -

بصوة جسر ة سنو ا بازرتتيب حاب تار خ نشأة األقاام ازعل ية بازولية طلقا زلج سل ازوارج ب    

اع  ازالئحة ، س قوم كل رئيس قاا على ماعوى ازولية أس من  نيلذ ب سر املناق األكةاجيا املاة  

 زلربنامج علا ماعوى ازقاا . 

 أمني عام ازولية  -

 م  ر شئون ازطالب بازولية -

 امل  ر املازا زلربنامج  -

 ختعص جلنة اإلشراف مبا  أتا :  ( : 3مادة ) 

 إقرتاا أع اج ازطالب از  ن يون قلوهلا بازربنامج سك زك مواعي  سشرسط ازقلول .  -1

 ازعامة ساخلطط املوضوعة زعنوي  ازربنامج از راسا . اإلشراف على تنوي  ازاياسة  -2

اإلشراف على اخل ماع ازعى تق م زلطالب ستق  ا املقرتحاع بشأن تطو رها ستوسةيع قاعة ة    -3

 املاعوي  ن من ا . 
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إقرتاا ما ترا  مناسلا زعوفري األج رة ساملوارج ازالزمة ألجاء اخل مة ازععلي يةة سةنو ا زطةالب     -8

 ازربنامج . 

 معابعة تنوي  قراراع جملس اجلامعة ساجمللس األعلا زلجامعاع .  -5

إقرتاا موافأة ازع ر س سازعصحيح سموافأة أع ال اإلمعحاناع ألعضاء هيئة ازع ر س املشاركني  -9

 فى ه ا ازربنامج . 

 حت    احل  األجنا سنو ا زل ج وع از ي حيصل عليذ ازطازب كشرط زإلزعحاق بازربنامج .  -7

إسععراض سحتليل نعائج إمعحاناع ازطالب فى ن ا ة كل فصل جراسا ستق  ا تقر ر بشأن ا  -4

 إىل جملس ازولية . 

جراسة مجيع األمور اإلجار ة ساملازية بازربنامج ستق  ا املقرتحاع بشةأن ا إىل ع ية  ازوليةة أس     -6

 جملس ازولية كل حاب إخعصاصذ . 

 و ة زلربنامج . إع اج املوازنة ازعق  ر ة ازان -11

تعيني مراقب احلااباع ) امل  ر املازا زلربنامج ( سأتعابةذ سإسةععراض احلاةاب اخلعةاما      -11

 ساملركر املازا زلربنامج فى ن ا ة كل سنة مازية . 

 

 ( : خيتص مدير ومنسق الربنامج القيام مبا يلي :  4مادة ) 

 إ ضاا مائوزية ازطالب جتا  ازربنامج .  -1

 إ ضاا طليعة ازعالقة بني األسعاذ سازطازب فى خمعلف مراحل جراسة ازطازب .  -2

 تق  ا ازنصح األكاجيا سعلى ازطازب اإلزعرام بذ .  -3

 مراقلة تق م ازطازب جراسيا سإنعظامذ فى از راسة .  -8

 .  اإلتصال باألسات ة فى األقاام األخرى زل ااع ة فى حل أى مشولة ق  تواجذ ازطازب -5

 إع اج تقر ر أجاء ازطازب فى ن ا ة كل فصل جراسا سحوظذ فى سجالع ازطالب .  -9

 توفري األج رة املع لية ساألجساع اإل ضاحية ازعى خت م ازع ل بازربنامج .  -7

معابعة قيام أعضةاء هيئةة ازعة ر س املشةاركني فةى ازع ةل بازربنةامج بعطةو ر املةاجة ازعل يةة            -4

ن بع ر ا ا زلطالب سخضوع ا ملعا ري ضة ان اجلةوجة ساإلعع ةاج سإسةعخ ام     زل قرراع ازعى  قومو

 ازوسائط اإلزورتسنية سازطرق احل  ثة فى ازععليا . 

إقرتاا أمساء األسات ة از  ن سيشاركون فى ازعة ر س بازربنةامج بنةاءا علةى معةا ري ازعطةو ر        -6

 . سض ان اجلوجة فى ازععليا زلعرض على جلنة اإلشراف بازربنامج

 معابعة تنوي  قراراع جلنة اإلشراف على ازربنامج في ا  ععلق بازع ل األكاجيا .  -11

 ازع ل على توفري ازوعب از راسية املقررة .  -11
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 اإلشراف على إع اج اجل اسل از راسية سج اسل اإلمعحاناع .  -12

 معابعة إنعظام كل ما  ععلق باز راسة فى ه ا ازربنامج .  -13

 معابعة كل ما  ععلق بأع ال از راسة ساإلمعحاناع .  -18

 معابعة ازطالب سازع ل على حل املشاكل ازعى تواج  ا .  -15

 ما  ووض فيذ من قلل جلنة اإلشراف بازولية .  -19

 توفري األج رة سازالع ازوسيطة ازعى خت م ازع ل بازربنامج بع  موافقة ع ي  ازولية .  -17

 اع ازعطو ر زل قرراع از راسية بازربنامج . معابعة ع لي -14

 توز ع ازطالب على املرش سن األكاجييون من خالل األقاام ازعل ية .  -16

 حت    موع  اإلنعقاج ازش ري زلجنة اإلشراف على ازربنامج بازعنايق مع ع ي  ازولية .  -21

 

بناءا علةى إقةرتاا مة  ر    تعق  جلنة اإلشراف إجع اعا ساح ا على األقل ش ر ا  ( :5مادة )

عام ازربنامج سب عوة من ع ي  ازولية ، س ععرب إجع ةاع ازلجنةة صةحيحا رضةور أكثةر مةن       

 نصف األعضاء . 

 الباب الثاني  

 ووسائل حتقيقهامقدمة عن الربنامج وأهدافه 

 

 ( : مقدمة عن الربنامج : 6مادة  )

تاجيل ازطازةب ملقةرراع جراسةية ستعل  ةا      يف ع ثل نظام ازععليا املوعوا ، أس ازععليا عن بع  ، 

موان تواجة   ، سفةى ازوقةل ازة ى      يفذاتيا ، سمن ثا ف و خي م ازع لية ازععلي ية زلراغب في ا 

ازرمةان   يف  رس ا  ازيت ناسلذ . سحيقق ه ا ازنظام ميرة املرسنة ، حيث خيعار از ار  املقرراع 

ذزةك بةاملراجع ازعل يةة ذاع ازعصة يا اخلةال       يفا ساملوان املناسلني سبازارعة املالئ ة ، ماععين

سغريهةا. ك ةا  وجة  موجةذ زإلرشةاج         CDسازوسائل ازععلي ية األخرى مع أشةرطة ازوية  و سال  

جمال ازع ر ب حيث  ةعا تة ر ب    يفبني ازطازب ساألسعاذ  از سرياألكاجيا حيقق فرصة ازلقاء 

أحنةاء   يفاملنعشةرة   ساالسةعث ار ة ع املعخصصةة  تش ل املرار سازيتمعامل سمرارع ازولية  يفازطالب 

 ساملصانع ساملرارع املخعلوة.  اإلنعاجاجل  ور ة سفى مواقع 

 

متنح جامعة املنصورة بناءا على طلب جملس كلية ازرراعة جرجةة ازلوةازور و  فةى    (  : 7مادة )

لة أ از راسةة بةذ مةن     ، بنظام ازععليا املوعةوا ، ست النظم احليوية الزراعية :  ازعلوم ازرراعية يف
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ازانة األسزا س قلل طالب ازثانو ة ازعامة جب يع ختصصةات ا سازطةالب احلاصةلني علةى جبلةوم      

ساملا ياع سقواع  سبنةوج   االشرتاطاعامل ار  ازثانو ة ازرراعية أس ما  عاجهلا ستطلق علي ا مجيع 

ي ا ع ا املقةرراع اجل  ة ة   ازالئحة املع ول ب ا حازيا في ا مل  رج بشأنذ نص يف ه   ازالئحة ، ف

 ه   ازالئحة .  يفأضيول  ازيت

 ( : أهداف نظام التعليم املفتوح 8مادة )

    ف نظام ازععليا املوعوا إىل إتاحة ازورل ازعازية : 

ازععليا املاع ر زلطالب سازعاملني من محلة املؤهالع امل كورة فى ه   ازالئحة ساز  ن  رغلون  -1

 رفع ماعواها ازعل ا .  يف

 ازععليا ملن ال تاعوعل ا از راسة ازنظامية بازععليا ازعازا حازيا .  -2

جمال هةام مةن جمةاالع ازعلةوم ازرراعيةة سهةو        يفإموانية احلصول على جرجة ازلوازور و   -3

 زة سى ازعخصصةاع  ) الننظم احليوينة الزراعينة (    جمال ازرراعة احليو ة ساإلنعاج اآلمن زلغة اء  

 األخرى  . 

خمعلف جماالع تن ية اإلنعةاج ازرراعةا جسن    يفتطو ر سحت  ث معلوماع سم اراع ازعاملني  -8

 زلعورغ زل راسة .  اضطرارها

إتاحة ازورصة زل راسة أما املصر ني سغري املصر ني زلحصةول علةى جرجةة ازلوةازور و  مةع       -5

 حمل إقامع ا معابعني ألع اهلا سز راسع ا .  يفبقائ ا 

مع معطللاع إنعاج ازغ اء بطر قةة   تعالءمإع اج خر ج قاجر على إنشاء مرارع بازطرق احل  ثة  -9

 ظل بيئة نظيوة خازية من ازعلوث بامللي اع ساألمس ة ازوي يائية . يفآمنة 

إم اج سوق ازع ل خبر ج مؤهل خبلوية مع يرة عن ازرراعة احليو ةة سكيويةة افافظةة علةى      -7

 المة ازغ اء سحتقيق األمن ازغ ائا . نظافة ازليئة سس

ازعلوم ازعونوزوجية احل  ثةة املرتلطةة بازرراعةة احليو ةة      يفإكااب ازطالب م اراع خمعلوة  -4

من ازعلوم ازرراعية احل  ثة ستطليقات ا فى جمال  االسعواجةمتونذ من تعظيا  سازيتسمحا ة ازليئة 

 تععلق بازع لياع ازرراعية املخعلوة .  ازيتوثاع ازرراعة سإنعاج ازغ اء سمحا ة ازليئة من املل

برنامج ازعلوم ازرراعية بازولية حعى  واكب املعغرياع ازعل يةة ازعامليةة    يفإح اث نقلة نوعية  -6

اإلنعاج ازرراعا بغرض اإلنعةاج اآلمةن زلغة اء مةن خةالل       يفجمال تطو ر نظا ازرراعة احليو ة  يف

 ازرراعة ازنظيوة . 

جمال ازرراعة احليو ة مبا  وا بازعنوع ازولري جمةال   يفاحل  ثة  االجتاهاعطليق جراسة ست -11

 محا ة ازليئة زلوفاء مبعطللاع سرغلاع املاع لوني سواء زلعص  ر أس زلاوق افلا . 
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تطو ر ازق راع سامل اراع ازونية زلطالب مبا  ااع ها على املنافاةة فةى األسةواق افليةة      -11

 ل احلصول على فرصة ع ل . ساإلقلي ية من أج

جمال تطو ةع ازعقنيةاع    يفختر ج كواجر فنية ذاع كواءة يف ازععامل مع غريها من اخلرباء  -12

 احليو ة يف ازرراعة سإنعاج ازغ اء على املاعوى افلا ساإلقلي ا . 

 ( : وسائل حتقيق األهداف9مادة )

 يفاحل  ثةة   االجتاهاعتععامل مع  سازيتازربنامج  يفإجخال جم وعة من اجملاالع احل  ثة  -1

جمال تطو ر نظا ازرراعة احليو ة يف اإلنعاج اآلمةن زلغة اء طلقةا زل ةعغرياع ساملعطللةاع ازعامليةة       

 سرغلاع املاع لوني ساملاعورج ن . 

توي  ازطازب ع ليا سم ار ا ستااع   على املنافاة فةى   ازيتازرتكير على اجملاالع ساملقرراع  -2

 اإلقلي ية سازعاملية .  األسواق

امل ار ة سإكاةاب ازطةالب ازقة رة علةى ماةا رة ازعطةور فةى جمةال          ازنواحاز اجة مع الع  -3

 ازرراعة ازنظيوة ساإلنعاج اآلمن زلغ اء . 

إجخال مقرراع ج   ة ستطو ر نوعيع ا سحمعواها ازعل ا مبا  عواكةب مةع ازرراعةة احليو ةة      -8

 سمحا ة ازليئة . 

ث الباب الثال  

 واالمتحاناتضوابط القبول والدراسة 

 

) الننظم  برنةامج ازععلةيا املوعةوا     يفقلةول سقية  ازطةالب     يفتطلق ازقواعة  ازعازيةة   ( : 11مادة )

 جمال ه ا ازربنامج :  يفزلحصول على جرجة ازلوازور و  احليوية الزراعية ( 

 شرسط ازقلول  -1

 احلصول على ش اجة جامعية أس ش اجة ازثانو ة ازعامة أس ازثانو ة ازرراعية أس ما  عاجهل ا.  -أ

 ه ا ازشأن.  يفحي جها اجمللس األعلى زلجامعاع  ازيتاألسراق سازشرسط  اسعيواء -ب

 س اج امللازغ املقررة زل راسة سازقي  تلعا ملا حت ج  اجملازس اجلامعية املخعصة.  -ج

 يل والقيد التسج -2

م ة از راسة زنيل جرجة ازلوازور و  أربع سنواع جامعية تعوون من مثانية  فصول جراسية  –أ 

 بواقع فصلني جراسيني زول ماعوى جامعا م ة كل فصل جراسا من ا مخاة عشر أسلوعا  . 
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 وون توز ةع سإشةراف ازعة ر س ساإلمعحانةاع زل قةرراع از راسةية موزعةة علةى سةنواع           –ب 

ة سفصوهلا از راسية سع ج ازااعاع ازنظر ة سازع لية سازوح اع املخصصة زول مقرر موزعة از راس

 على األقاام ازعل ية على ازنحو امللني فى ه   ازالئحة .  

حي ج جملس ازولية تار خ ازعق م زإلزعحاق سموع  ب ء از راسة فى كل فصل جراسا ، ستعاا  -ج

از راسا حل ف أس إضافة مقرراع جراسية  ري ازطازةب   م لة م ت ا أسلوع من تار خ ب ء ازوصل

 تع  ل رغلاتذ بشأن ا . 

 ( : يقبل الطالب غري املصريني بنفس الشروط العامة لقبول الطالب الوافدين . 11مادة )

 بالدراسة  وااللتحاق( تقديم الطلبات 12مادة )

 اقةرتاا تار خ حي ج  جملس ازولية بنةاءا علةى    يفتق م ازطللاع سنو ا مل  ر عام ازربنامج بازولية 

 : هاجلنة اإلشراف على ازربنامج ساألسراق املطلوبة 

  االزعحاقطلب  -1

 ازنجاا اسع ارةش اجة املؤهل از راسا أس  -2

 من ا  رمساش اجة امليالج أس ماعخرج  -3

 صور فوتوغرافية  9ع ج  -8

 إ صال س اج ازرسوم املقررة  -5

 ش اجة اخل مة ازعاور ة أس إثلاع تأجيل ازعجني  أس ش اجة اإلعواء من اخل مة ازعاور ة       -9

  تنظا از راسة بنظام ازااعاع املعع  ة فى ه   اخلطة على األسس ازعازية :( : 13مادة ) 

ازااعة املعع  ة : ازااعة املعع  ة ) ازوح ة ( ها سح ة قيا  جراسية زعح    سزن كل مقرر  -1

األسلوع أس ساععني أس  يف، سهى تعاجل حماضرة نظر ة م ت ا ساعة  األخرىازنالة إىل املقرراع ب

األسلوع أس فرتة ت ر لاع تطليقية مي انية م ت ا مثان سةاعاع   يفثالث ساعاع ت ر لاع مع لية 

ازيوم خالل فرتة ازع ر ب املي انا ، ساألسلوع ازوامةل خةالل فةرتة ازعة ر ب املية انا  عةاجل        يف

 سح ة جراسية . 

أسلوعا ، سازوصل  15: تاع ر از راسة بازوصل از راسا ازواح    Semesterازوصل از راسا  -2

 االمعحانةاع  نعقةاج ااز راسا هو ازورتة ازرمنية امل ع ة بني ب ء از راسةة بازوصةل سن ا ع ةا بلة ء     

 ازعحر ر ة . 

 عوون من فصلني جراسيني إجلار ني تاع ر از راسة ب  ا :  Academic yearازعام اجلامعا  -3

 أسلوعا .  15ثالثني أسلوعا سم ة كل من  ا 

هو مع ل جرجاع مجيع املقرراع ازعةى  :  Average Grade points ( GPA )املع ل ازوصلا  -8

 سرسوبا فى ازوصل از راسا .   رس ا ازطازب جناحا 
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: هةو معة ل جرجةاع     Cumulative Grade Points Average ( CGPA )املع ل ازرتاك ا  -5

   رس ا ازطازب جناحا سرسوبا حعى تار خ حااب املع ل .  ازيتمجيع املقرراع 

 : هو من ج جراسا حم ج األه اف سافعو اع سازنشاطاع ازنظر ة Moduleاملقرر از راسا  -9

 سازع لية ك ا هو سح ة تعلي ية مرتلطة مع املقرراع األخرى . 

جم وعة من املقرراع ساألنشطة از راسية نظر ة سع لية )   ها: Curriculumاملناهج از راسية  -7

إجلار ة ساخعيار ة (  ؤجي ازنجاا في ا إىل منح ازطازب جرجة بوةازور و  ازعلةوم ازرراعيةة فةى     

سةاعة معع ة ة علةى     137ازطازةب   اسعيواءنة ب    ازالئحة مبوجب إح ى برامج ازعخصص امللي

 األقل بنجاا . 

فصةل مةا    يف اةجل ا ازطازةب    ازةيت :هو جم وع ازااعاع ساملقرراع Course loadازعبء از راسا  -4

 ساعة معع  ة زول فصل جراسا على ح   .  12ساعة ساحل  األجنى  14س وون احل  األعلى 

قلل ازعاةجيل  سازنجاا فيذ جراسا جيب جراسعذ  قرر: هو مPrerequisite  املعطلب ازاابق -6
ال  ا ح زلطازب ب راسة مقةرر مةا زةذ معطلةب سةابق إال بعة        س  عع   عليذ اآلخر از ي قرريف امل

 .  زل عطلب ازاابق بنجاا اجعياز 

ازعل ةا  : هةو عضةو هيئةة تة ر س خيعةار  ازقاةا         Academic advisor املرش  األكةاجيا  -11
، س قوم املرشة   املوجوجة ب    ازالئحة  لخطط از راسيةز اسفققرراع اخعيار امل ملااع ة ازطازب يف

  .  جراسعذ حعى  عخرجفرتة ساجع اعيًا طيلة  بعوجيذ ازطازب سإرشاج  أكاجييًا

جراسة املقرراع  عا حاب ازع رج از ى تعرب عنذ األرقام ازووج ة سزق  رسعا عن  ترتيب املقرراع  -11
 تعطلب ذزك .  ازيتباملاعو اع املخعلوة أن زلعض املقرراع معطلب سابق م سن قر ن املقرراع 

 خعيار ةة االمقرر أخر من املقةرراع   اخعيار االخعيار ةجيوز زلطازب از ي رسب فى أح  املقرراع  -12

مقرراتذ سال جيوز ذزةك بازناةلة زل قةرراع     يفاملوجوجة ب    ازالئحة زنوس ازوصل از راسا از ي رسب 

 اإلجلار ة . 

 حااب ع ج ازااعاع املعع  ة ازالزمة زلعخرج. يفال ت خل مقرراع امل اراع املخعلوة  -13
Basic skills courses which do not carry credit and for which no grade is awarded   

 ازااععان أس ازثالث ساعاع ع لية تعاجل ساعة ساح ة معع  ة .  -18

15- Quality points    املقةرر ، سهةى    يفألى مقرر هى علارة عن سح ة تاعخ م زقيةا  أجاء ازطازةب

هة ا   يفحصل علي ا ازطازةب   ازيتاز رجة  يفألى مقرر علارة عن ع ج ازااعاع املعع  ة زل قرر مضرسبة 

 املقرر. 
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 ( : ضوابط الدراسة وتقويم الطالب 14مادة )

حيصل ازطازب على ما  ا ى باحلرمة از راسةية ازعةى تعوةون مةن مةواج ماة وعة سموعوبةة         -1

سمرئية كل ا فى حقيلة خاصة بوةل طازةب ، مةع إمتةام زقةاءاع جسر ةة بةني ازطازةب سأسةات ة          

 املقرراع از راسية املخعلوة . 

 مجيع املقرراع حتاب على أسا  أن املقرر  وايفء ثالث ساعاع جراسية معع  ة  -2

 قوم ازطازب فى كل فصل جراسا ب راسة أربع مقةرراع إجلار ةة سمقةرر ن إخعيةار ني بعة        -3

 مناقشة األمر مع املشرف األكاجيا . 

فيذ ازطازب سزون  ذاع ماعوى أعلا من املاعوى از ى   ر  اخعيار ةال جيوز قي  مقرراع  -8

ذاع ماةعوى أجنةى مةن     اخعيار ةة مقةرراع   يفمن امل وةن زلطازةب أن  قية      أيجيوز ازعوس ، 

 املاعوى از ى   ر  بذ . 

املقرراع اإلجلار ة على األقل  اسعوفىال  عا قي  ازطازب فى مقرراع املاعوى األعلى إال إذا  -5

 زل اعوى األجنى . 

ستةوزع جرجةاع كةل من ةا علةى ازنحةو        سحتر ري شوويرراع فى مجيع املق االمعحان وون  -9

 ازعحر ري .   زالمعحانجرجة  51،  ساألنشطة سازع لا ازشووي زالمعحانجرجة  51ازعازا : 

ازورق ازن ائية بازلوازور و   عني جملةس ازوليةة بعة  أخة  رأى      امعحان: في ا ع ا ( 15مادة )

ازعحر ر ةة   االمعحانةاع سضةع موضةوعاع    زيعوىلجة جلنة اإلشراف على ازربنامج أح  أسات ة املا

أن  شرتك فى سضةع ا مةن خيعةار  ع ية       االقعضاءمع ازقائا بع ر ا ا ، سجيوز عن   باالشرتاك

 ازولية هل ا ازغرض. 

فى كل مقرر من عضو ن على األقل خيعاره ا جملةس ازوليةة بنةاءا علةى      االمعحانستشول جلنة 

بق ر اإلموان مةن   اخعيارهاجلنة اإلشراف على ازربنامج س عا  رأي جملس ازقاا املخعص سموافقة

أعضاء ازلجنة. س ةؤجى ازطازةب    اخعيار االسععجالحازة  يفأعضاء هيئة ازع ر س بازولية سزلع ي  

ازطةالب املقية سن بازصةف از راسةا ازة ى       امعحانفي ا رسب فيذ ماعقال عن  االمعحانازراسب 

 رسب يف مقرراتذ . 

مبقةر   االمعحان: تقوم جلنة امل عحنني ) جلنة سضع األسئلة ( بعاليا مظرسف أسئلة ( 16مادة )

بنصةف سةاعة علةى األقةل سجيةوز عنة  ازضةرسرة تاةلي  ا          االمعحةان سقلل ب ء  االمعحان انعقاج

 االمعحانبأسلوع على األقل ، س الا منوذج إجابة  االمعحاناملخعص قلل ب ء  املركري لزلوونرتس

سفةى مجيةع    االمعحةان فى مظرسف منوصةل مةع مظةرسف األسةئلة قلةل بة ء        ركريامل لزلوونرتس

 .  زالمعحاناحلاالع  شرتط تالي ذ قلل آجاء ازطازب 
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: تشول مبعرفة م  ر سمناق عام ازربنامج جلنة نظام سمراقلةة ) ازوةنرتسل ( مركر ةة    ( 17مادة )

ية زرص  از رجاع سازقيام جب يع خاصة بازربنامج بع  أخ  رأي ع ي  ازولية سموافقة جملس ازول

، ستطلةق فةى هة ا ازشةأن نظةام       اعع اجهةا األع ال املععلقة بإعالن ازنعائج ازن ائية زلطالب بعة   

 املنصول علي ا فى ازالئحة از اخلية زلولية .  ساالمعحاناز راسة 

 ازعحر ري ألى من املقرراع از راسية ساععان .  االمعحانم ة  ( : 18مادة ) 

ازن ا ة ازعظ ى جمل وع جرجاع كل مقرر جراسةا مائةة جرجةة ، س ععةرب ازطازةب       ( :19)مادة 

 فيذ .  االمعحاناملقرر از ى مل  ؤجى  امعحانغائب عن 

 ق ر جناا ازطازب فى كل مقرر من املقرراع از راسية بإح ى ازعقة  راع ازلوظيةة    ( :21مادة )

املشار إزي ا فى اجل سل ازعازا ، ك ا يون أن  ةعا تقيةيا املقةرر زلطازةب سفقةا زنظةام ازاةاعاع        

أربةع نقةاط . س ععةرب ازطازةب ناجحةا فةى عشةر         توافئأن كل ساعة جراسية  اععلاراملعع  ة مع 

ساعة معع  ة ( من املاعوى از راسا املقي  بذ سفقا ملا جاء باملاجة  31 اجعيازقل ) مقرراع على األ

 .  1672زانة  86من ازالئحة ازعنوي  ة زقانون تنظيا اجلامعاع رقا  69

 جدول إسرتشادى للتقديرات وفقا لنظام الساعات املعتمدة

Grade Grade  Explanation UR Equivalent 

8.5 -10 A Excellent A 

7.5 - 8.4 B Very Good A- 

6.5 - 7.4 C Good B 

6.0 - 6.4 D Satisfactory B- 

5.0 – 5.9 E Sufficient C 

1.0 – 4.9 F/FX Insufficient F 
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 سب زك  ق ر جناا ازطازب فى كل مقرر من املقرراع از راسية بأح  ازعق  راع ازعازية :  

 احلالة
 النقاط

Quality points 

 

 

 

 النسبة املئوية 

Grade 

letter 

التقديرات اللفظية 

وفقا ملا جاء باملادة 

من الالئحة  96

التنفيذية لقانون 

تنظيم اجلامعات 

لسنة  49رقم 

1972  

 أداء متميز  

Very high 

graduate caliber 

40111 111 A+ Superior 

 ممتاز
  A 95أقل من  – 91 30799 – 306

A 91أقل من  - 85 30599 – 304
- 

 أداء عال  

High graduate 
caliber 

B 85أقل من  – 81 30399 – 302
+ 

 

 جيد جدا

Very good  
 B 81أقل من  – 75 30199 – 30111

 أداء مرض 

Satisfactory 

level 

B 75أقل من  – 71 20999 – 20888
 - Good  

 جيد //
 +C 71أقل من  – 65 20799 – 206

 أداء غري متوقع 

Not at the level 
expected for 

graduate work 

  C 65أقل من  – 61 20599 – 204

 مقبول

Average   

C 61أقل من  - 55 20399 – 202
— 

 أداء غري مرض 

Unsatisfactory 

level 

D 55أقل من  - 51 20199 – 2014
+
 مقبول 

Below 

average   
20111 51 D 

 راسب

Fail 

 

1011 31 – 49 F 
 

 ضعيف

Failure  

F 31أقل من  – 1
-
 ضعيف جدا 

Failure  

 احلاالت اخلاصة 

  ) غياب بعذر مقبول ( 
Conditional  

1011 --------------- E ---------- 

 

 % من از رجة املخصصة زالمعحان ازعحر ري ازن ائا . 31س شرتط زنجاا ازطازب يف املقرر احلصول علا 

حياب ازعق  ر ازعام ز رجة ازلوازور و  من خالل تق  ر  طلق عليذ معوسط ازعق  ر ( : 21مادة )

GPA  فى ماعو اع از راسةة األربعةة   على أسا  جم وع نقاط ازعق  ر ازعى حصل علي ا ازطازب
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مناوبة علا جم وع نقاط ازعق  ر زل قرراع از راسية ازعى جرس ا ازطازب خالل مجيع ماةعو اع  

 اسة . از ر

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

B or B شرتط أن  وون ازطازب حاصال على تق  ر  Honourسزلحصول على مرتلة ازشرف 
-   =GPA 

على األقل سهو ما  عاجل احل  األجنى زعق  ر جي  ج ا فةى ازعقة  راع ازلوظيةة ازاةابقة سفقةا ملةا جةاء        

 . 1672زانة  86من ازالئحة ازعنوي  ة زقانون تنظيا اجلامعاع رقا  69باملاجة 

الننظم   :  لني فى ش اجة ازلوازور و  فى ازعلةوم ازرراعيةة إسةا ازربنةامج سهةو:        ( 22مادة ) 

   بنظام ازععليا املوعوا . ية الزراعية احليو

ال  عوى ازطازب من جراسة أى مقرراع خبطة ازععليا املوعوا حعى سإن كان ق  سلق ( : 23مادة )

 زذ جراسة مقرراع مناظرة .

سح ة معع  ة  شرتط إسةعيواؤها زيةعا ختةرج ازطازةب      188 قوم ازطازب ب راسة   ( : 24مادة ) 

 .اخعيار ةسح ة معع  ة  84ار ة + سح ة معع  ة إجل 69من ا 

ال  قل ع ج املقرراع ازعى تقي  زلطازب عن مقرر ن سال تر   عن سعة مقةرراع فةى    ( :25مادة )

 ساعة معع  ة أسلوعيا ( .  14 - 9كل فصل جراسا ) مبا  عاجل   

اإلشراف على ازطالب مرش سن أكاجييون من أعضاء هيئة ازع ر س بازوليةة    عوزا ( :26مادة )

 قرتح ا امل  ر ساملناق ازعام زلربنامج مت ي ا زلعرض علا جلنة اإلشراف على ازربنامج ، س وون 

زول جم وعة تعوون من ثالث طالب علةى األكثةر مرشة  أكةاجيا ، ستوةون سةاعاع اإلشةراف        

 ساعاع أسلوعيا .  9 ة  وميا زول جم وعة سر  أقصا األكاجيا بواقع ساعة ساح

 قرتا م  ر سمناق ازربنامج توز ع اإلشراف األكاجيا زلطالب علةى أعضةاء هيئةة    ( : 27مادة )

ازع ر س مت ي ا زلعرض على جلنة اإلشراف على ازربنامج سذزك قلل ب ا ة كل عام جامعا مب ة 

 كافية .

 قوم ازطالب بعاجيل املقرراع االخعيار ة ازعى  رغلون فى جراسع ا بازعشةاسر مةع    ( :28مادة )

املرش  األكاجيا قلل موع  ب ء ازوصل از راسا مب ة ال تقل عن ثالثة أسابيع ستاةجل املقةرراع   

 خاصة ز ي ماجل ازربنامج   .  اسع اراعاملخعلوة فى 

  فى ن ا ة ازعام از راسا اجلامعا ك ا  لا :  حياب ازعق  ر ازعام زلطالب ازناجحني( : 29مادة )

تضرب از رجة احلاصل علي ا ازطازب فى ع ج سح اع كل مقرر ساملوضحة فى ه   ازالئحة  -أ 

 ) ع ج ازااعاع ازنظر ة ( .
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ازوح اع ( على جم ةوع ازوحة اع زل قةرراع از راسةية      Xبقاا حاصل مجع ) از رجاع  -ب 

 ملئو ة زنجاا ازطازب زلانة اجلامعية . س وون خارج ازقا ة هو ازنالة ا

حياب ازعق  ر ازعام زللوازور و  على أسا  جم وع از رجاع ازعى حصل علي ةا ازطازةب    -ج 

ع ج ازوح اع زول مقرر  X) از رجاع ازعى حصل علي ا ازطازب  فى ماعو اع از راسة األربعة 

 Xن ا ة ازعظ ى ز رجاع كل مقرر  ) از( مناوبة إىل جم وع ازوح اع از راسية جل يع املقرراع 

ع ج ازوح اع زول مقرر ( ازعى جرس ا خالل ه   ازانواع بنوس ازطر قة ازاةابقة ، سزلحصةول   

كةل   امعحانةاع على مرتلة ازشرف  شرتط حصول ازطازب على تق  ر جي  ج ا علةى األقةل فةى    

مقةرر جراسةا مةن مقةرراع      ماعوى من ماعو اع ازنقل سأن ال  وون ق  سلق زذ ازرسوب فى أى

 مرحلة ازلوازور و  .

ساعة معع  ة فى األسلوع  2 ؤجي ازطالب ت ر لا ع ليا أثناء فرتة از راسة بواقع ( :  31مادة ) 

فى جمال ساح  خيعار  ازطازب من اجملةاالع ازثالثةة ازعازيةة : األراضةا ، اإلنعةاج ازنلةاتا ،       

ازع ر ب فى حااب ع ج ازااعاع ازالزمة زلعخرج  سال   خل ه ا –اإلنعاج احليوانا ساز اجين 

، س ؤجى ازطازب ه ا ازع ر ب فى ازوصل از راسا األسل سازثانا من املاعوى ازثازةث ) املاةعوى   

األسل من ازع ر ب ( ساملاعوى ازرابع ) املاعوى ازثةانا مةن ازعة ر ب ( ، س وةون هة ا ازعة ر ب       

رط من شرسط ازعخرج . سجيوز زلطالب املاةجلني  إجلار ا جل يع ازطالب س شرتط ازنجاا فيذ كش

 بازربنامج من خارج مصر أجاء ازع ر ب ازع لا فى جسهلا سإحضار ما  وي  ذزك . 

 االخعيار ةة ازطةالب املاةجلني فةى أى مقةرر مةن املقةرراع       زع ج  األجنى وون احل   ( : 31مادة ) 

قل مبااع ة املشرفني األكةاجييني ، سفةى   طالب على األ 11( من ه   ازالئحة هو  51ازوارجة باملاجة ) 

مةا  ةرا  مناسةلا     الختةاذ حازة ازضرسرة  عرض األمر على جلنة اإلشراف على ازربنامج ثا جملس ازولية 

 مبا  عوق مع إموانياع ازولية .

  : نظام التخرج ( 32مادة ) 

ازوصل از راسا ازثانا )  امعحاناع عا خترج طالب املاعوى ازرابع بع  ظ ور نعيجة  دور يونيو : -1

جسر  ونيو ( فى حازة جناا ازطازب فى مجيع مواج ازوصلني از راسيني زل اعوى ازرابع سع م ختلوذ فى 

 أى مقرر جراسا من ازانواع از راسية ازاابقة .  
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فى حازة ختلف طالب املاعوى ازرابع في ا ال  ر   عن مقرر ن جراسيني على األكثةر  دور أكتوبر :  -2

فى ش ر سلع رب س عا خترج ا بع  جناح ا فى ه    زالمعحانساعاع معع  ة ( فإن ا  عق مون  ) سل

 املقرراع فى ش ر أكعوبر . 

إذا رسب ازطازب فى جسر أكعوبر  عا إمعحانذ في ا رسب فيذ مةع ازطةالب املةعخلوني فةى مقةرراع       -3

ت ر  فيذ ه   املقةرراع س ةعا   ازصف از راسا از ى رسب فى مقرراتذ سفى نوس ازوصل از راسا از ى 

 ازعخرج فى ش ر  ونيو من ازعام از ى جنح فيذ. 

 

 الباب الرابع

 أحكام تنظيمية

 ( :  33مادة ) 

حي ج جملس ازولية بناءا على توصية جلنةة اإلشةراف علةى ازربنةامج نظةام ازعاةجيل        –أ 

ز راسة مع إموانية زل قرراع ساحلاالع املرتلطة بذ على أن  وون تاجيل املقرراع قلل ب ء ا

 ازعع  ل قلل ب ء از راسة بأسلوع على األقل .

املة ة افة جة    ال جيوز فى ه ا ازنظام احلصول على جرجة ازلوازور و  قلل إسعيواء  -ب

مةن   174بازقانون زلحصول على جرجة ازلوازور و  فى ازعلةوم ازرراعيةة طلقةا زةنص املةاجة      

ازالئحة ازعنوي  ة زقانون تنظيا اجلامعاع ) مة ة از راسةة زنيةل جرجةة بوةازور و  ازعلةوم       

 ازرراعية أربع سنواع ( .

زطازةب ملقةرر إخعيةاري    فى حازة املقرراع ازعى هلا معطلب سابق  شرتط فى تاجيل ا –ج 

 من املقرراع ازوارجة ب    ازالئحة أن  وون ق  جنح فى املعطلب ازاابق هل ا املقرر .

  قوم ازنظام از راسا ب  ا ازربنامج على نظاما ازااعاع املعع  ة سازوصول از راسية .  -ج 

بع ر اة ا  تقوم جمازس األقاام مبعابعة سإعع اج توصيف زل قرراع ازعةى  قةوم ازقاةا     -هة 

سفقا زل عا ري األكاجيية املرجعية ستعرض ه   افعو اع على ازلجان املعنية ازعةى  شةول ا   

ذزك مبشاركة جلنة شئون ازععليا سازطةالب بازوليةة س عع ة  جملةس ازوليةة      سجملس ازولية 

توصيف املقرراع ازعى أقرت ا ازلجان املشولة من جملس ازولية ستععةرب حمعو ةاع املقةرراع    

 مة ألعضاء هيئة ازع ر س ازقائ ني على ت ر ا ا .ملر
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 شرف سكيل ازولية زشئون ازععليا سازطالب على تنوية  قواعة  ازعاةجيل سإجراءاتةذ ،      -س 

سإع اج قوائا ازطالب زل ج وعاع از راسية ، سإع اج اجل اسل از راسية ، ستوز ةع ازطةالب   

على املرش  ن األكاجييني ، سجت ير بطاقاع املقةرراع زلطةالب سازاةجل األكةاجيا زوةل      

 ناع األكاجيية فى سجالع خاصة معع  ة . طازب ، ستاجل ازليا

 ستع  ل املاار:  ساالناحاباإلضافة ساحل ف   ( : 34مادة ) 

جيوز زلطازب ، بع  موافقة املرش  األكةاجيا ، أن حية ف مقةررا أس أكثةر حعةى ن ا ةة األسةلوع         –أ 

املنصةول عليةذ فةى     ازثانى فقط من ب ء از راسة بازوصل از راسا ، سذزك مبا ال خيل بازعبء از راسا

 ه   ازالئحة .  

جيوز أن  ناحب ازطازب من جراسة أى مقةرر حعةى ن ا ةة األسةلوع ازاةاج  مةن بة ء ازوصةل          –ب 

از راسا ، سذزك مبوافقة املرش  األكاجيا س اجل ه ا املقرر فى ازاةجل األكةاجيا زلطازةب بععةلري       

يعاج على جلنة شئون ازععليا سازطةالب  مناحب   ، ستعرض حاالع االناحاب االضطرار ة بع  ه ا امل

زلنظر في ا سإقرارها من جملس ازولية ، على أن ال خيل االناةحاب بازعةبء از راسةا زلطازةب ازةوارج      

 ب    ازالئحة . 

 اإلنذار األكادميي والنقل وإيقاف وإلغاء القيد : : (  35مادة ) 

 نقل ازطازب من املاعوى از راسا املقي  بذ إىل املاعوى از ى  ليذ ، إذا جنح فى مجيع املقرراع  -أ   

از راسية ، أس كان راسلا في ا ال  ر   عن سل ساعاع معع  ة من ازصف از راسا از ى كان مقي ا فيةذ  

 أس من صووف جراسية أجنى . 

ماعقال عن طالب ازصف از راسةا ازة ى رسةب      ؤجى ازطازب ازراسب االمعحان في ا رسب فيذ  -ب 

% مةن از رجةة املقةررة زل ةاجة ازعةى      41فى مقرراتذ ، س راعا أن ال تقل جرجة االمعحان ازعحر ري عن 

 رسب في ا .

(  ن ر اإلن ار األسل ، سحي ج جملةس   1011مع ن ) أقل من  تراك اإذا حصل ازطازب على تق  ر  -ج 

 ر ازرتاك ا . سإذا تورر املع ل املع نى زلطازةب زةنوس ازوصةل از راسةا     فى ازعق  ازع نا جرجاعازولية 

 ن ر اإلن ار ازثانا ، س ععرب ازطازب مراقلا أكاجييا ، سال  ا ح زذ بازعاجيل إال فى احل  األجنى  مةن  

 ع ج ازااعاع املعع  ة . 
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 الباب اخلامس

 توزيع املقررات الدراسية على األقسام العلمية

 : توزع املقرراع از راسية على األقاام ازعل ية على ازنحو ازعازا :  ( 36مادة ) 

 بقسم اهلندسة الزراعية :  واالختياريةاملقررات اإلجبارية   -1
رقا املقرر  نوعذ  املقرر  اسا م 

 باخلطة

 توز ع املقرراع 

1  
 أسس اهلن سة ازرراعية 

 فصل ثانا  –ماعوى أسل  CSS 121 إجلاري

أسس هن سة ت اسل سمعاجلة  2

 املخلواع ازرراعية 

 فصل أسل  –ثانا ماعوى  CFS 201 إجلاري

أساسياع ميوانيوا ازرتبة سنظا  3

 ازري سازصرف  

 فصل أسل  –ماعوى أسل  EFS 109  اخعياري

تطليقاع احلاسب اآلزا فى  8

 ازرراعة احليو ة 

 فصل ثانا  –أسل ماعوى  ESS 132 اخعياري

 فصل أسل –ثانا ماعوى  EFS 212 اخعياري تفاضل وتكامل ( رياضة ) 5

هن سة تصنيع املنعجاع  9

ازرراعية سمعامالع ما بع  

 احلصاج

 فصل ثانا  –ثانا ماعوى  ESS 231 اخعياري

نظا ازعحوا ازليئا فى  7

 املنشأع ازرراعية

 فصل أسل  –ماعوى ثازث  EFS 311 اخعياري

 ازقوي سمع اع إسعصالا 4

 األراضا

 فصل ثاني –مستوى ثالث  ESS 328 إخعياري

إخعيار ستشغيل سصيانة  6

 املع اع ازرراعية 

 فصل أسل  –ماعوى رابع  EFS 405 إخعياري

ازطاقة ستطليقات ا فى اجملال  11

 ازرراعا

 فصل ثاني –رابع  مستوى  ESS 429 إخعياري
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  بقسم احملاصيل : املقررات اإلجبارية  واإلختيارية -2

 توز ع املقرراع رقا املقرر باخلطة نوعذ إسا املقرر م

 فصل ثانا  –أسل ماعوى  CSS 124 إجلاري  أساسياع إنعاج افاصيل حيو ا    1

 فصل ثانا  –ثانا ماعوى  CSS 222 إجلاري ازرراعة احليو ة 2

املعا ري ازقياسية زل نعجاع ازرراعية  3

 احليو ة   

 فصل ثانا  –أسل ماعوى  ESS 127 إخعياري

 فصل أسل  –ثانا ماعوى  EFS 206 إخعياري ازرى سازعا ي  احليوي زل حاصيل 8

ازرراعة اجلافة سمشاكل إنعاج افاصيل  5

 حيو ا  

 فصل أسل  –ثازث ماعوى  EFS 307 إخعياري

 فصل ثانا  –ثازث ماعوى  ESS 331 إخعياري تربية افاصيل احلقلية  9

 فصل ثانا  –ماعوى رابع  ESS 430 إخعياري احلجر ازرراعى سافاصيل احليو ة  7

ازعشر عاع ساملعا ري املرتلطة باإلنعاج  4

 احليوي زل حاصيل  

 فصل ثانا –ماعوى ثازث  ESS 326 إخعياري 

 املقررات اإلجبارية  واإلختيارية بقسم الفاكهة :  -3

رقا املقرر  نوعذ  إسا املقرر  م 

 باخلطة

 توز ع املقرراع 

 فصل ثانا  –ماعوى ثانا  CSS 224 إجلاري تقنياع إنشاء مرارع ازواك ة  1

 فصل أسل  –ثازث ماعوى  CFS 301 إجلاري أساسياع اإلنعاج احليوي زلواك ة    2

 فصل أسل  –ثانا ماعوى  EFS 205 إخعياري زراعة األنسجة فى إكثار أشجار الفاكهة 3

 فصل أسل –ثانا ماعوى  EFS 207 إخعياري مشاكل إنتاج الفاكهة  8

مراقلة اجلوجة سسالمة ازواك ة فى ازرراعة   5

 احليو ة 

 فصل ثانا  –ثانا ماعوى  ESS 226 إخعياري

أخالقيات املهنة فى إنتاج الفاكهة بالطرق  9

 احليوية  

 فصل أسل  –ثازث ماعوى  EFS 306 إخعياري

 فصل ثانا  –ثازث ماعوى  ESS 329 إخعياري إنعاج ازواك ة  7

إنعاج حماصيل فاك ة ذاع أه ية  4

 إقعصاج ة

 فصل أسل  –رابع ماعوى  EFS 406 إخعياري

 فصل ثانا  –رابع ماعوى  ESS 425 إخعياري إع اج ست اسل سختر ن مثار ازواك ة 6
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 بقسم اخلضر والزينة :  املقررات اإلجبارية  واإلختيارية -4

 

 توز ع املقرراع رقم املقرر باخلطة نوعذ إسا املقرر م

أساسياع اإلنعاج احليوى  1

 زلخضر

 فصل أسل  –ماعوى ثازث  CFS 302 إجلاري

اإلنتاج احليوي لنباتات الزينة  2

 والطبية والعطرية

 CSS 321 إجلاري

 
 فصل ثانا  –ثازث ماعوى 

 فصل ثانا  –أسل ماعوى  ESS 128 إخعياري  سز نةإنعاج شعالع خضر  3

 فصل أسل  –ثانا ماعوى  EFS 211 إخعياري تنسيق احلدائق 8

اإلنعاج احليوي زلخضر  5

 سازر نة فى اف ياع 

 فصل ثانا  –ماعوى ثانا  ESS 229 إخعياري

 فصل أسل  –ماعوى ثازث  EFS 309 إخعياري ازرراعة احليو ة زلخضر  9

 فصل أسل  –رابع ماعوى  EFS 409 إخعياري تربية حماصيل اخلضر  7

معامالع ما بع  احلصاج فى  4

 اخلضر سازر نة  

 فصل ثانا  –رابع ماعوى  ESS 431 إخعياري

 
 املقررات املشرتكة بني قسمى الوراثة واحملاصيل  -5

 توز ع املقرراع  رقا املقرر باخلطة نوعذ  إسا املقرر  م  

األسس ازوراثية فى اإلنعاج  1
 احليوي زل حاصيل 

 فصل أسل –ماعوى ثانى  CFS 202 إجلاري

 
 املقررات اإلجبارية  واإلختيارية بقسم النبات الزراعي :   -6

رقا املقرر  نوعذ  إسا املقرر  م 

 باخلطة

 توز ع املقرراع 

 أساسيات علم النبات ) مورفولوجي وتشريح (  1
 
 

 فصل أسل  –أسل ماعوى  CFS 103 إجلاري 

 فصل أسل  –أسل ماعوى  EFS 106 إخعياري النباتات املنظفة للبيئة  2

 فصل ثانا  –أسل ماعوى  ESS 129 إخعياري منعجاع ازنلاتاع اإلقعصاج ة 3

 فصل أسل  –ثانا ماعوى  EFS 208 إخعياري فسيولوجيا النباتات الزهرية  4

 فصل ثانا  –ثانا ماعوى  ESS 225 إخعياري  بيئة ازنلاع من منظور حيوي 5
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 املقررات اإلجبارية  واإلختيارية بقسم الوراثة :   -7
رقا املقرر  نوعذ  إسا املقرر  م 

 باخلطة

 توز ع املقرراع 

 فصل ثانا  – ماعوى أسل  CSS 123 إجلاري أساسياع علا ازوراثة 1

 فصل أسل  –ثازث ماعوى  CFS 304 إجلاري تطليقاع اهلن سة ازوراثية فى ازرراعة  2

 فصل أسل –ثانا  ماعوى  EFS 210 إخعياري ازليوزوجيا ازوراثية زلخلية  3

 فصل ثانا  –ثانا ماعوى  ESS 228 إخعياري األسس ازوراثية زرتبية ازنلاع 8

 فصل أسل  –ثازث ماعوى  EFS 305 إخعياري سراثة املخصلاع احليو ة 5

ازوراثة فى موافحة األمراض  إسعخ ام 9

 ساآلفاع     

 فصل ثانا  –ثازث ماعوى  ESS 327 إخعياري

 فصل ثانا  –رابع ماعوى  ESS 428 إخعياري املطوراع ازليئية 7

 
 املقررات اإلجبارية  واإلختيارية بقسم امليكروبيولوجيا الزراعية  - 8

 توز ع املقرراع  رقا املقرر باخلطة نوعذ  إسا املقرر  م 

 فصل أسل  –ماعوى ثانا  CFS 203 إجلاري كائناع حية جقيقة أساسياع 1

تطبيقات ميكروبات الرتبة فى  2

 الزراعة احليوية 

 فصل ثانا  –ثازث ماعوى  CSS 323 إجلاري

نظا ازعا ي  ساملوافحة  3

 ازليوزوجية

 فصل ثانا  –ثانا ماعوى  ESS 227 إخعياري

ازعا ي  احليوي سأثر  فى  8

 جوجة سخصوبة ازرتبة     

 فصل أسل  –ثازث ماعوى  EFS 308 إخعياري

 فصل ثانا  –ثازث ماعوى  ESS 325 إخعياري إنعاج عيش ازغراب 5

 فصل أسل  –رابع ماعوى  EFS 407 إخعياري معايري البيئة احليوية  9

 فصل ثانا  –رابع ماعوى  ESS 432 إخعياري  تقنية حيو ة ميورسبية  7
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  املقررات اإلجبارية  واإلختيارية بقسم أمراض النبات : -9
رقا املقرر  نوعذ  إسا املقرر  م 

 باخلطة

 توز ع املقرراع 

 فصل أول  –ثالث ماعوى  CFS 303 إجلاري أمراض النبات فى الزراعة احليوية  1

 فصل أول  –ثالث ماعوى  EFS 312 إخعياري  الطرق املعملية لدراسة أمراض الزراعة احليوية  2

 فصل ثاني  –ثالث ماعوى  ESS 332 إخعياري أمراض فاك ة  3

اإلجراءاع سازقوانني ازعاملية  8

 سازنلاتاع املنعجة حيو ا 

 فصل أسل  –ماعوى رابع  EFS 412 إخعياري 

 
 املقررات اإلجبارية  واإلختيارية بقسم احلشرات :   -11

رقا املقرر  نوعذ  إسا املقرر  م 

 باخلطة

 توز ع املقرراع 

 فصل أسل  –ماعوى ثانا  CFS 204 إجلاري أساسياع علا احلشراع  1

املوافحة احليو ة  2

 فاع احلشر ةزآل

 فصل ثانا  –رابع ماعوى  CSS 423 إجلاري

 فصل ثانا  –أسل ماعوى  ESS 126 إخعياري حشراع إقعصاج ة 3

حشراع حماصيل  8

 ازواك ة ساخلضر سازر نة 

 فصل ثانا  –ماعوى ثانا  ESS 232 إخعياري 

حنل ازعال سإجارة  5

 املناحل

 فصل أسل  –رابع ماعوى  EFS 408 إخعياري

 
 املقررات اإلجبارية واإلختيارية بقسم احليوان الزراعي :  -11

 توز ع املقرراع  رقا املقرر باخلطة نوعذ  املقرر  إسا م 

 أساسياع احليوان ازرراعا  1
 

 فصل أسل –ماعوى أسل  CFS 101 إجلاري 

 فصل ثانا  –ماعوى ثازث  CSS 322 إجلاري املوافحة احليو ة زآلفاع احليوانية 2

 آفاع حيوانية  3
 ) طيور سقوارض (

 فصل أسل   –ماعوى أسل  EFS 105 إخعياري

 فصل أسل  –ماعوى رابع  EFS 411 إخعياري  ) ني اتوجا سأكارس  (آفاع حيوانية  4
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 املقررات اإلجبارية بقسم املبيدات :   -12

 توز ع املقرراع  رقا املقرر باخلطة نوعذ  إسا املقرر  م 

 CSS 324 إجلاري مشاكل املبيدات والبيئة   1

 
 فصل ثانا  –ماعوى ثازث 

 
 املقررات اإلجبارية و اإلختيارية بقسم الكيمياء :   -13

 توز ع املقرراع  رقا املقرر باخلطة نوعذ  إسا املقرر  م 

 كيمياء زراعية  عام  1
 

  

 فصل أسل  –ماعوى أسل  CFS 104 إجلاري 

 فصل أسل  –ماعوى أسل   EFS 110 إخعياري كيمياء حيوية  2

 
 واإلختيارية بقسم األراضي : املقررات اإلجبارية    -14

 توز ع املقرراع  رقا املقرر باخلطة نوعذ  إسا املقرر  م 

 أسس علم األراضي  1
 

 فصل ثانا  –ماعوى أسل  CSS 122 إجلاري 

املغ  اع احليو ة  2
 سازوربون ازعضوي بازرتبة 

 فصل ثانا  –رابع ماعوى  CSS 424 إجلاري

 فصل أسل –أسل  ماعوى  EFS 112 إخعياري تلوث األراضا سامليا  3

ازري سازصرف فى أراضا  8

 ازرراعة احليو ة 

 فصل ثانا  –ثانا ماعوى  ESS 230 إخعياري

إسعصالا سخصوبة   5
 األراضا

 فصل ثانا –ماعوى ثازث  ESS 131 إخعياري

 
  املقررات اإلجبارية  واإلختيارية بقسم اإلرشاد واإلجتماع الريفي :  -15 

 توز ع املقرراع  رقا املقرر باخلطة نوعذ  املقرر  إسا م 

 فصل أسل  –أسل ماعوى  CFS 102 إجلاري  أسس تنمية اجملتمع الريفي 1

 فصل أسل  –رابع ماعوى  CFS 404 إجلاري  اإلرشاج فى ازرراعة احليو ة  2

 فصل أسل  –أسل ماعوى  EFS 108 إخعياري حقوق اإلنسان   3

 فصل أسل  –أسل ماعوى  EFS 111 إخعياري زغة إجنلير ة 8

 فصل ثانا  –اسل ماعوى  ESS 125 إخعياري نقل ازعقنياع ازرراعية  5

 فصل ثانا –ماعوى أسل  ESS 130 إخعياري ملاجيء اإلتصال ساإلرشاج 9

اإلسعيطان فى اجملع عاع  7

 اجل   ة

 فصل أسل –ثازث ماعوى  EFS 310 إخعياري
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 املقررات اإلجبارية  واإلختيارية بقسم اإلقتصاد الزراعي :  -16

رقا املقرر  نوعذ  إسا املقرر  م 

 باخلطة

 توز ع املقرراع 

 فصل ثانا  –ثانا ماعوى  CSS 223 إجلاري أساسياع اإلحصاء  1

اإلتصاالع ازعاو قية املعواملة زلنلاتاع  2

 املنعجة حيو ا 

 فصل ثانا  –رابع ماعوى  CSS 421 إجلاري

ازاياسة سازعشر عاع ازرراعية فى جمال  3

 اإلنعاج احليوي 

 فصل أسل  –أسل ماعوى  EFS 107 إخعياري

فصل  –ثانا ماعوى  EFS 209 إخعياري  إقعصاج اع منعجاع ازرراعة احليو ة  8

 أسل 

 
 املقررات اإلجبارية بقسم إنتاج احليوان :  -17
املقرر  رقا نوعذ  إسا املقرر  م 

 باخلطة

 توز ع املقرراع 

 فصل أسل  –ماعوى رابع  CFS 402 إجلاري أساسياع اإلنعاج احليوانا  1

 
 بقسم إنتاج الدواجن :  واالختياريةاملقررات اإلجبارية  -18
رقا املقرر  نوعذ  إسا املقرر  م 

 باخلطة

 توز ع املقرراع 

 إجباري أساسياع إنعاج از ساجن  1
CFS 401  فصل أسل  –ماعوى رابع 

 
 املقررات املشرتكة بني أقسام إنتاج احليوان وإنتاج الدواجن :   -19

رقا املقرر  نوعذ  إسا املقرر  م 

 باخلطة

 توز ع املقرراع 

عالئق غري تقلي  ة حيوانية  1

 سجاجنة

 فصل أسل  –رابع ماعوى  EFS 410  اخعياري

 فصل ثانا –ماعوى رابع  ESS 427 اخعياري صناعة از ساجن ساإلنعاج احليوانا 2
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 املقررات اإلجبارية بقسم علوم األغذية :  -21
رقا املقرر  نوعذ  إسا املقرر  م 

 باخلطة

 توز ع املقرراع 

 فصل أسل  –ماعوى رابع  CFS 403  جلاريإ أساسياع ازصناعاع ازغ ائية 1

 
 املقررات اإلجبارية بقسم األلبان : -21

رقا املقرر  نوعذ  املقرر  إسا م 

 باخلطة

عدد الساعات 

 املعتمدة 
 توز ع املقرراع 

 –ماعوى ثانا  CSS 221 2  +2  =3 إجلاري  أساسياع علوم األزلان سمنعجات ا 1

 فصل ثانا 

 
 مقررات مشرتكة بني أقسام علوم األغذية واأللبان  ) إجبارية وإختيارية ( : -22

املقرر رقا  نوعذ  إسا املقرر  م 

 باخلطة

 توز ع املقرراع 

مراقلة اجلوجة سازععلئة سازعغليف  1

زل نعجاع ازغ ائية ساألزلان املنعجة 

 حيو ا 

 فصل ثانا  –رابع ماعوى  CSS 422 إجلاري

ازقي ة ازعغ س ة ساجلوجة احلاية  2

 زألغ  ة ساألزلان املنعجة حيو ا 

 فصل ثانا  –ثازث ماعوى  ESS 330 إخعياري

تونوزوجيا حوظ املواج ازغ ائية  3

 ساألزلان

 فصل ثانا  –رابع ماعوى  ESS 426 إخعياري 

 

 الباب السادس

 الشئون املالية

 وون املقابل املازا زلخ مة ازععلي ية ازعةى تقة م زلطةالب املقلةوزني سفقةا زنظةام        ( : 37مادة ) 

زلجامعةاع ، سجملةس    األعلةى برنامج از راسة بنظام ازععليا املوعوا سطلقةا ملةا حية ج  اجمللةس     

% من إمجازا 41اجلامعة بازنالة ملثل ه   ازربامج باجلامعة ، س عا توز ع موارج ازربنامج بواقع 

 % ختصص زلجامعة .  21اإل راجاع ختصص زلولية زإلنواق على ازربنامج از راسا ، س
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 ائح اجلامعية .  نشأ زلربنامج حااب خال سفقا زلقواع  املقررة بازقوانني سازلو ( : 38مادة ) 

 تعوون إ راجاع ازربنامج من املوارج ازعازية :  ( : 39مادة ) 

 ) مائة جني ا زلطلب ( .  االزعحاقرسا مقابل طللاع  -1

مقابل تولوة اخل ماع ازععلي ية سهى بواقع مائة جني ا زوةل سةاعة نظر ةة معع ة ة سجيةوز       -2

جلنة اإلشراف على ازربنامج سمبا ال  ر   عن  % سنو ا بناءا على قرار11ز اجت ا مبا ال  ر   عن 

جنيذ ) مائعني سمخاون  251ح جها اجمللس األعلى زلجامعاع مبللغ  ازيتقي ة ازااعة املعع  ة 

 جني ا زلااعة ( . 

 فوائ  ازوجائع .  -3

 ازعربعاع ساإلعاناع ساهللاع ساز عا از ي  قر  جملس اجلامعة بع  أخ  رأي جملس ازولية. -8

ماةعوى مةن ماةعو اع ازعة ر ب ازع لةا سهةو مللةغ         ا جها ازطازب عةن كةل    ازيتزرسوم ا -5

جنيذ ) ربع ائة جني ا ( زوةل ماةعوى مةن ماةعو اع ازعة ر ب ، سال جيةوز تاةجيل         811011

 ازطازب فى ازع ر ب ازع لا ب سن س اج ه   ازرسوم .    

 زعازية : تعوون نوقاع ازربنامج فى ازولية من ازلنوج ا ( : 41مادة ) 

موافآع ازع ر س سازعى توون بواقع مخاون جني ا زلااعة جيوز ز اجت ةا مبةا ال  ر ة  عةن      -1

 % سنو ا . 11

% مةن ب ا ةة مربةوط    51موافآع اإلشراف ازعى تصرف زلجنة اإلشراف على ازربنامج بواقةع   -2

 از رجة ش ر ا . 

جنيةذ عةن كةل جلاةة مةن       51مقابل حضور جلااع جلنة اإلشراف على ازربنةامج بواقةع    -3

 جلااع ازلجنة مبا ال جياسز جلاة ساح ة فى ازش ر . 

 توازيف شراء ستوفري املراجع ازعل ية  -8

 املصرسفاع اإلجار ة  -5

 مقابل شراء مشرت اع األج رة ساألجساع ازععلي ية .  -9

 توازيف اإلنشاءاع سازعج يراع ازالزمة .  -7

 ى  عا ر  أقصا أربع ممعحنني فى املقرر ازواح  ، سر  مقابل تصحيح كراسة اإلجابة ساز -4

أجنى مائة جني ا زول ممعحن فى املقرر ازواحة  ، سال  ة خل ازعصةحيح فةى هة ا ازربنةامج فةى        
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تصةرف موافةأة اإلشةرتاك يف تصةحيح كراسةاع اإلجابةة       نصاب ازعصحيح ازعةام فةى ازوليةة ، س   

 إلمعحاناع ازعخلواع بنوس املعاملة املازية . 

طازةب ، سرة     51موافآع اإلجار ني املنع بني زلع ل بازربنامج ريث حي ج موظةف زوةل    -6

 %  ش ر ا من ب ا ة مربوط از رجة . 51أقصا 

جيوز صرف موافأة إمعحان بواقع ثالثون  وما من ب ا ة مربوط از رجة فى ن ا ة كل فصل  -11

ة اإلشراف على ازربنةامج ، سجلنةة   جراسا زول من شارك فى ازع ر س بازربنامج ، سألعضاء جلن

ازنظام ساملراقلة ، سمجيع ازعاملني سازونيني ازقائ ني على ازع ل بازربنامج ممةن بة زوا جم ةوجاع    

 غري عاج ة سمل وسة فى خ مة ازع لية ازععلي ية زلربنامج . 

 أى موافآع أخرى نظري جم وجاع خاصة بازربنامج .  -11

 إىل ازعام ازعازا . ترحل ازووائض ز ي ازربنامج -12

مقابل اجللااع ازشوو ة جل يع املقرراع ازعى تة ر  بازربنةامج ، علةى أن ال  ر ة  عة ج       -13

ازطالب فى اجمل وعة ازواح ة عن مخس طالب ، سزول جم وعة أربعةة ممعحةنني فةى اجللاةة     

 ازواح ة . 

% زلااعة من ب ا ةة  11سازعى تصرف بواقع  االمعحاناعمقابل املالحظة ساملراقلة فى أع ال  -18

 مربوط از رجة . 

 عا اإلحعواظ بازاجالع املناسلة زعاجيل املعامالع املازية أسال بأسل مةن ساقةع   ( :  41مادة ) 

 املاعن اع املالئ ة . 

 وون ازصرف من احلااب اخلال بازربنامج عن طر ق شيواع  عا توقيع ا من  ( : 42مادة ) 

ع ي  ازولية أس من  نيلذ ) امل  ر ساملناق ازعةام زلربنةامج ( توقيعةا أسل سممثةل سزارة املازيةة فةى       

ازوح ة احلاابية ازعى تعلع ا ازولية أس من حيل حملةذ توقيعةا ثانيةا علةى أن توةون ماةعن اع       

 من امل  ر املازا زلربنامج .ازصرف ماعوفاة 

جنيذ توون فى ع  ة امل  ر املازا  511ختصص سلوة ماع ية زلربنامج ق رها  ( : 43مادة )  

زلربنامج زلصرف من ا على املصرسفاع اجلار ة املخعلوة س عا تاو ة ازالوة املاع ية بشةيك بعة    

 2111ؤقعة زلربنامج ال تر   عن تق  ا املاعن اع ، سجيوز زع ي  ازولية ازرتخيص بصرف سلوة م

جنيذ فى األحوال ازعى  عع ر في ا ازصرف بةازطر ق ازعةاجي علةى أن  ةعا تاةو ع ا فةى خةالل        
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ش ر ن من تار خ صرف ا . ستاوي ازالوة املاع ية ساملؤقعة فى ن ا ة ازانة املازية ستةرج امللةازغ   

 املعلقية فى ذزك ازعار خ . 

ل شرت اع املععلقة بازشعلة ازقواع  ازعامةة املنصةول علي ةا فةى     تطلق بازنالة ز ( : 44مادة ) 

 قانون املناقصاع ساملرا  اع سازلوائح احلوومية املخعصة . 

 عا صرف موافأة مقابل اإلشراف األكاجيا على ازطالب بناءا على م كرة  رفع ا ( :  45مادة ) 

ل جراسةا ،  وضةح في ةا أمسةاء     م  ر سمناق عام ازربنامج زلالطة املخعصة عقب إنع اء كل فص

أعضاء هيئة ازع ر س از  ن أجسا جسرها على أك ل سجذ فى رعا ة ازطالب ك شرفني أكاجييني ، 

سال تصرف موافأة اإلشراف األكاجيا إال فى ن ا ة ازوصل از راسا ، سال تصةرف هة   املوافةأة    

 ل بازولية املنو ة زلربنامج حتل أى ظرف ألعضاء هيئة ازع ر س از  ن تقل أ ام تواج ها فى ازع

 عن أربعة أ ام أسلوعيا .

 صرف مقابل اإلشراف األكاجيا سمقابةل جلاةاع اإلمعحانةاع ازشةوو ة سكافةة      ( :  46مادة ) 

% من ب ا ة مربوط از رجة سال تصرف أى موافآع أس مقابل 11املوافآع األخري بازربنامج بواقع 

 ألساسا . ألى أع ال بازربنامج على أسا  املرتب ا

 

 الباب السابع 

  مستويات الدراسة
 

توزع ماعو اع از راسة بربنامج ازععليا املوعوا يف ازةنظا احليو ةة ازرراعيةة       ( :51مادة )

 بنظام ازااعاع املعع  ة على مثانية فصول جراسية ك ا هو موضح باجل اسل ازعازية.  
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 املستوى األول 

  الفصل الدراسي األول 

 

 
 رقم املقرر

رمز القسم 
القائم 

 بالتدريس

املتطلب 
 املقرر السابق

 توزيع الساعات املعتمدة أسبوعيا

 نظري

 
 ساعة معتمدة ( 12أوال: املقررات اإلجبارية ) 

 

CFS 101 Zol.  3 أساسيات احليوان الزراعي 
CFS 102 Exten  3 أسس تنمية اجملتمع الريفي 

CFS 103 Bot  
أساسيات علم النبات ) مورفولوجي 

 وتشريح (
3 

CFS 104 Chem.  3 كيمياء زراعية عام 

 ساعات معتمدة ( 6ثانيا : املقررات االختيارية ) 

ESS 332 Zol. ---- ) 3 آفات حيوانية ) طيور وقوارض 
EFS 106 Bot EFS 110 3 النباتات املنظفة للبيئة 

EFS 107 Econo. EFS 108 
والتشريعات الزراعية فى السياسة 

 جمال اإلنتاج احليوي
3 

EFS 108 Exten EFS 107 3 حقوق اإلنسان 

EFS 109 Eng. EFS 112 
أساسيات ميكانيكا الرتبة ونظم الري 

 والصرف
3 

EFS 110 Chem. EFS 106 3 كيمياء حيوية 
EFS 111 Exten ---- 3 لغة إجنليزية 
EFS 112 Soil EFS 109  3 واملياهتلوث األراضي 

 ساعة معتمدة 18اختياري =  6إجباري +  12جمموع الساعات املعتمدة فى األسبوع  = 

 
 

*  ش ل ع ج ازااعاع املعع  ة اسلوعيا ما  لةى: حماضةراع نظر ةة، تة ر لاع ع ليةة أس      

 على ان  لني ذزك يف توصيف املقرر. -تطليقية سموعلة سانشطة
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 املستوي األول

 
  [  ساعة معتمدة 12املقررات اإلجبارية  الفصل الدراسي الثاني ]  

  
 

 
رقا 
 املقرر 

رمز القسم 
القائم 

 بالتدريس

املتطلب 
 السابق

 

 املقرر
 توزيع الساعات املعتمدة أسبوعيا

 نظري

 ساعة معتمدة ( 12أوال :  املقررات اإلجبارية ) 

CSS 121 Eng.   3 أسس اهلندسة الزراعية 

CSS 122 Soil   3 أسس علم األراضي 
CSS 123 Gen    3 أساسيات علم الوراثة 

CSS 124 Agro   أساسيات إنتاج احملاصيل
 حيويا   

3 

 ساعات معتمدة ( 6ثانيا : المقررات االختيارية )            
ESS 125 Exten EFS 107  3 نقل التقنيات الزراعية 

ESS 126 Ento EFS 105    3 حشرات اقتصادية 

ESS 127 Agro EFS 106  املعايري القياسية للمنتجات
 الزراعية احليوية   

3 

ESS 128 Veg. ESS 129  3 إنتاج شتالت خضر وزينة 

ESS 129 Bot EFS 106  3 منتجات النباتات االقتصادية 

ESS 130 Exten EFS 107  3 مبادئ االتصال واإلرشاد 

ESS 131 Soil EFS 112 3 استصالح وخصوبة األراضي 

ESS 132 Eng. EFS 111  تطبيقات احلاسب اآللي فى
 الزراعة احليوية 

3 

 ساعة معع  ة 14اخعياري =  9إجلاري +  12جم وع ازااعاع املعع  ة فى األسلوع  = 
 
 

تة ر لاع ع ليةة أس   *  ش ل ع ج ازااعاع املعع  ة اسلوعيا ما  لةى: حماضةراع نظر ةة،    

 على ان  لني ذزك يف توصيف املقرر. -تطليقية سموعلة سانشطة
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 املستوي الثاني
 

 الفصل الدراسي األول  
 

 
رقم 
 املقرر

رمز القسم 
القائم 

 بالتدريس

املتطلب 
 السابق

 املقرر

توزيع الساعات املعتمدة 

 أسبوعيا

 نظري

 ساعة معتمدة ( 12أوال :  املقررات اإلجبارية ) 

CFS 201 Eng.  
أسس هندسة تداول ومعاجلة املخلفات 

 الزراعية
3 

CFS 202 
Gen and 

Agro 
 األسس ازوراثية فى اإلنعاج احليوي زل حاصيل 

 3 

CFS 203 Micro.  كائنات حية دقيقة أساسيات 
 

3 

CFS 204 Ento  أساسيات علم احلشرات 
 

3 

 ساعات معتمدة ( 6ثانيا : املقررات االختيارية ) 
 

EFS 205 Fr. ESS 128 3 زراعة األنسجة فى إكثار أشجار الفاكهة 
EFS 206 Agro ESS 127 3 الرى والتسميد الحيوي للمحاصيل 
EFS 207 Fr. EFS 205 3 مشاكل إنتاج الفاكهة 
EFS 208 Bot ESS 129 3 فسيولوجيا النباتات الزهرية 
EFS 209 Econo ESS 130 3 منتجات الزراعة احليوية اقتصاديات 
EFS 210 Gen EFS 106 3 البيولوجيا الوراثية للخلية 
EFS 211 Veg. ESS 128 3 تنسيق احلدائق 
EFS 212 Eng. EFS 109 ) 3 رياضة ) تفاضل وتكامل 

 ساعة معتمدة 18اختياري =  6إجباري +  12جمموع الساعات املعتمدة فى األسبوع  = 

 
 

ازااعاع املعع  ة اسلوعيا ما  لةى: حماضةراع نظر ةة، تة ر لاع ع ليةة أس      *  ش ل ع ج 

 على ان  لني ذزك يف توصيف املقرر. -تطليقية سموعلة سانشطة
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 الثاني ستوي ملا

 الفصل الدراسي الثاني 

 

 

 رقم املقرر

رمز القسم 
القائم 

 بالتدريس

 

 املتطلب السابق

 أسبوعياتوزيع الساعات املعتمدة  املقرر

 نظري

 ساعة معتمدة ( 12)  أوال :  املقررات اإلجبارية

CSS 221 Dair. 

Sci  
 3 أساسيات علوم األلبان ومنتجاتها  

CSS 222 Agro    3 الزراعة احليوية 
CSS 223 Econo.   3 أساسيات اإلحصاء 

CSS 224 Fr.   3 تقنيات إنشاء مزارع الفاكهة 

    

 ساعات معتمدة ( 6املقررات االختيارية ) ثانيا : 

ESS 225 Bot EFS 106 3 بيئة النبات من منظور حيوي 

ESS 226 Fr. EFS 207 
مراقبة اجلودة وسالمة الفاكهة فى 

 الزراعة احليوية
3 

ESS 227 Micro. EFS 206 3 نظم التسميد واملكافحة  البيولوجية 

ESS 228 Gen EFS 210  3 لرتبية النباتاألسس الوراثية 

ESS 229 Veg. EFS 211 
اإلنتاج احليوي للخضر والزينة فى 

 احملميات
3 

ESS 230 Soil ESS 131 
الري والصرف فى أراضي الزراعة 

 احليوية
3 

ESS 231 Eng. EFS 212 
هندسة تصنيع املنتجات الزراعية 

 ومعامالت ما بعد احلصاد
3 

ESS 232 Ento ESS 126 
الفاكهة واخلضر حشرات حماصيل 

 والزينة
3 

 ساعة معتمدة 18اختياري =  6إجباري +  12جمموع الساعات املعتمدة فى األسبوع  = 

                                                                                
 

 

ع ليةة أس  *  ش ل ع ج ازااعاع املعع  ة اسلوعيا ما  لةى: حماضةراع نظر ةة، تة ر لاع     

 على ان  لني ذزك يف توصيف املقرر. -تطليقية سموعلة سانشطة
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 املستوى الثالث 

 ساعة معتمدة ( 12املقررات اإلجبارية  الفصل الدراسي األول )  
 

 

رقا 
 املقرر 

رمز 
القسم 
القائم 
بالتدر
 يس

 

املتطلب 
 السابق

 توزيع الساعات املعتمدة أسبوعيا املقرر 

 نظري

 ساعة معتمدة ( 12أوال :  املقررات اإلجبارية ) 

CFS 301 Fr.     3 أساسيات اإلنتاج الحيوي للفاكهة 
CFS 302 Veg.   3 أساسيات اإلنتاج احليوى للخضر 
CFS 303 Phyto.    3 أمراض النبات فى الزراعة احليوية 

CFS 304 Gen  3  تطبيقات اهلندسة الوراثية فى الزراعة 
 ساعات معتمدة ( 6ثانيا : املقررات االختيارية ) 

EFS 305 Gen ESS 228 3 وراثة المخصبات الحيوية 

EFS 306 Fr. ESS 226 3 أخالقيات املهنة فى إنتاج الفاكهة بالطرق احليوية 

EFS 307 Agro EFS 206 3 الزراعة اجلافة ومشاكل إنتاج احملاصيل حيويا 

EFS 308 Micro. ESS 227 3 التسميد احليوي وأثرة فى جودة وخصوبة الرتبة 

EFS 309 Veg. ESS 229 3 الزراعة احليوية للخضر 

EFS 310 Exten ESS 130 3 االستيطان فى اجملتمعات اجلديدة 

EFS 311 Eng. ESS 231 3 نظم التحكم البيئي فى املنشآت الزراعية 

EFS 312 Phyto. ESS 232  3 أمراض الزراعة احليويةالطرق املعملية لدراسة 

ساعة  18اختياري  =  6إجباري +  12مجموع الساعات المعتمدة فى األسبوع  =  

 معتمدة

 أ ( –ساعة معتمدة أسبوعيا ) المستوى التدريبي األول  2يؤدى الطالب تدريب عملي بواقع 
      

تة ر لاع ع ليةة أس   *  ش ل ع ج ازااعاع املعع  ة اسلوعيا ما  لى: حماضةراع نظر ةة،    

 على ان  لني ذزك يف توصيف املقرر. -تطليقية سموعلة سانشطة
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 املستوي الثالث

 (ساعة معتمدة 12قررات اإلجبارية  املالفصل الدراسي الثاني )  

 

رقم 
 املقرر

رمز 
القسم 
القائم 
بالتدر
 يس

املتطلب 
 السابق

 

 املقرر

 توزيع الساعات املعتمدة أسبوعيا

 نظري

 ساعة معتمدة ( 12أوال :  املقررات اإلجبارية ) 

CSS 321 Veg.  
اإلنتاج الحيوي لنباتات الزينة 

 والطبية والعطرية
3 

CSS 322 Zol.  3 املوافحة احليو ة زآلفاع احليوانية 

CSS 323 Micro  
تطبيقات ميكروبات التربة فى 

 الزراعة الحيوية
3 

CSS 324 Pest  3 مشاكل املبيدات والبيئة 
 ساعات معتمدة ( 6ثانيا : املقررات االختيارية ) 

ESS 325 Micro. EFS 305 3 إنتاج عيش الغراب 

ESS 326 Agro EFS 307 
التشريعات واملعايري املرتبطة 

 للمحاصيلباإلنتاج احليوي 
3 

ESS 327 Gen EFS 305 
إستخدام الوراثة يف مكافحة 

 األمراض واآلفات
3 

ESS 328 Eng. EFS 311 3 القوي ومعدات استصالح األراضي 
ESS 329 Fr. EFS 306 3 إنتاج الفاكهة 

ESS 330 

Dair. 

Sci . 

and 

Food 

Ind. 

ESS 231 
واجلودة احلسية   القيمة التغذوية

 لألغذية واأللبان املنتجة حيويا
3 

ESS 331 Agro ESS 228 3 تربية احملاصيل احلقلية 
ESS 332 Phyto. EFS 312 3 أمراض فاكهة 

 ساعة معتمدة 18اختياري =  6إجباري +  12جمموع الساعات املعتمدة فى األسبوع  = 

 ب ( -ساعة معع  ة أسلوعيا .) املاعوي ازع ر يب األسل  2 ؤجى ازطازب ت ر ب ع لا بواقع 

          
 

*  ش ل ع ج ازااعاع املعع  ة اسلوعيا ما  لةى: حماضةراع نظر ةة، تة ر لاع ع ليةة أس      

 على ان  لني ذزك يف توصيف املقرر. -تطليقية سموعلة سانشطة
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 املستوى الرابع

  الفصل الدراسي األول 

 

رقم 
 املقرر

القسم رمز 
القائم 

 بالتدريس

املتطلب 
 املقرر السابق

 توزيع الساعات املعتمدة أسبوعيا

 نظري

 ساعة معتمدة ( 12أوال :  املقررات اإلجبارية ) 

CFS 401 Poul.  
 أساسيات إنتاج الدواجن

 
3 

CFS 402 An.Pro.  أساسيات اإلنتاج احليواني 
 3 

CFS 403 
Food 

Ind. 
 الصناعات الغذائيةأساسيات  

 
3 

CFS 404 Exten  اإلرشاد فى الزراعة احليوية 
 

3 

 ساعات معتمدة ( 6ثانيا : املقررات االختيارية ) 

EFS 405 Eng. ESS 328 3 اختيار وتشغيل وصيانة املعدات الزراعية 

EFS 406 Fr. ESS 329 3 إنتاج حماصيل فاكهة ذات أهمية اقتصادية 
EFS 407 Micro EFS 308 3 معايري البيئة احليوية 
EFS 408 Ento ESS 126 3 حنل العسل وإدارة املناحل 
EFS 409 Agro EFS 309 3 تربية حماصيل اخلضر 
EFS 410 

An.Pro. 

and Poul. 
ESS 330 3 عالئق غري تقليدية حيوانية وداجنة 

EFS 411 Zol. ESS 332 ) 3 آفات حيوانية ) نيماتودا وأكاروس 

EFS 412 Phyto. ESS 332 
اإلجراءات والقوانني العاملية والنباتات 

 املنتجة حيويا
3 

 ساعة معتمدة 18اختياري =  6إجباري +  12جمموع الساعات املعتمدة فى األسبوع  = 
 

 أ ( –ساعة معتمدة أسبوعيا ) املستوى التدرييب الثاني  2يؤدى الطالب تدريب عملي بواقع 
 

 

ازااعاع املعع  ة اسلوعيا ما  لةى: حماضةراع نظر ةة، تة ر لاع ع ليةة أس      *  ش ل ع ج 

 على ان  لني ذزك يف توصيف املقرر. -تطليقية سموعلة سانشطة
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 املستوي الرابع 

 الفصل الدراسي الثاني  
 

رقم 
 املقرر

رمز القسم 
القائم 

 بالتدريس

املتطلب 
 املقرر السابق

 توزيع الساعات املعتمدة أسبوعيا

 نظري

 

 ساعة معتمدة ( 12أوال :  املقررات اإلجبارية ) 

CSS 421 Econo  

اإلتصاالت التسويقية املتكاملة للنباتات املنتجة 

 حيويا

 

3 

CSS 422 

Dair. Sci . 

and Food 

Ind. 
 

مراقبة اجلودة والتعبئة والتغليف للمنتجات 
 3 الغذائية واأللبان  املنتجة حيويا

CSS 423 Ento  3 املكافحة احليوية لآلفات احلشرية 
CSS 424 Soil  3 املغذيات احليوية والكربون العضوي بالرتبة 

 ساعات معتمدة ( 6ثانيا : املقررات االختيارية ) 

ESS 425 Fr. EFS 406 3 إعداد وتداول وختزين مثار الفاكهة 

ESS 426 

Dair. Sci . 

and Food 

Ind. 

ESS 330  3 حفظ املواد الغذائية واأللبانتكنولوجيا 

ESS 427 
An.Pro. and 

Poul. 
EFS 410 3 صناعة الدواجن واإلنتاج احليواني 

ESS 428 Gen ESS 327 3 املطفرات البيئية 
ESS 429 Eng. EFS 405 3 الطاقة وتطبيقاتها فى اجملال الزراعي 
ESS 430 Agro ESS 331 3 احلجر الزراعي واحملاصيل احليوية 
ESS 431 Veg. EFS 409 3 معامالت ما بعد احلصاد فى اخلضر والزينة 
ESS 432 Micro. EFS 407 3 تقنية حيوية ميكروبية 

 ساعة معتمدة 18اختياري =  6إجباري +  12جمموع الساعات املعتمدة فى األسبوع  = 

 
 ب  (  –ساعة معتمدة أسبوعيا ) املستوى التدرييب الثاني  2يؤدى الطالب تدريب عملي بواقع 

         

*  ش ل ع ج ازااعاع املعع  ة اسلوعيا ما  لةى: حماضةراع نظر ةة، تة ر لاع ع ليةة أس      

 .على ان  لني ذزك يف توصيف املقرر -تطليقية سموعلة سانشطة
 

 


