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 ـةليتتـم دراستـك بالكحتى 

 يسر بسهـولة و
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 جامعة كفر الشيخ فى سطور

بعد إنفصالها عن جامعة طنطا بالقرار  1/8/2006 : أنشئت جامعة كفر الشيخ فى

 م2006لسنة  129الجمهورى رقم 

 

 هى:ومعاهد دة كليات تتكون الجامعة من ع

 

 كلية التربية 2 كلية الزراعة 1

 كلية التربية النوعية 4 كلية الطب البيطرى 3

 كلية الهندسة 6 كلية التربية الرياضية 5

 كلية التجارة 8 كلية االداب 7

 كلية الصيدلة 10 كلية العلوم 9

 كلية العالج الطبيعى 12 كلية الطب البشرى 11

 كلية الحاسبات والمعلومات 14 كلية التمريض 13

 كلية طب االسنان 16 كليه االلسن 15

 المعهد الفنى للتمريض 18 كليه الحقوق 17

 معهد النانو وعلوم التكنولوجبا 20 كلية علوم الثروة السمكية والمصائد 19

  كلية الذكاء اإلصطناعي 21
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 كلمة
 دسوقياألستاذ الدكتور / عبد الرازق يوسف 

 ةرئيس اجلامع
 عزاء:األالطالب  أبنائى 

  حلقيكمم بعقد يسعدنى أن أتوجه إليكم بالتحيه والتهنئه وأصدق األمانى بأن يكون التوفيق  والناقاو والتوفيق         
ى يحلقم بقه المنشقود المتميقا الق  م الاامعيه سعيا الى تحقي  المسقتقل أن أخترتم جامعه ككر الشيخ لمتابعه دراستم

اءة منن عمرهنا مسنتوى عالينا منن الكفن ك  منمم وجامعتمم جامعه ككر الشيخ قد حققت خالل بضع السنوات السقابقه

، وذلن   والتقدم الراقى على مختلف االصعده ، واصبحت مناره ساطعه من منارات العلم الشامخه فني مصنرنا الحبيبنه

،  متطننوره زمات العلميننه والتعليميننه )اسنناتذه اكفنناء ، ارينناد اكنناديمي ، مختبننراتينن ت لطالبهننا كافننة المسننتلبعنند ان ه

يه نشنناطات طالبيننه الئقننه ، رنندمات راقيننه ، اتفاقيننات علميننه ووقافيننه وبحثيننه وتدريبيننه منن  م سسننات وجهننات رسننم

 التخصصات االالف من الطالب من مختلف  منهاوراصه...( وتخرج 

نناىى من جامعة كفرالشيخ تسعى وبشكل مسنتمر النى تطبينع معنايير الجنوده الشنامله ونشنر وقافتهنا فني ينتى إ       

  سسنناتمالعمليننه التعليميننه واالداريننه ، معننززه بننذل  موقعهننا كجسننر تواصننل ىضننارى وعلمننى بينهننا مننن جهننه ، وال

   االعمنا اد مجتمنمندكمنا تلتنزم الجامعنه ب  ا منن جهنه ارنر  ،العلميه ومراكز االبحاث المختلفه محليا وعربيا ودولين

  العلنوم جتماعينا منن رنالى لعب دور مهم في تطنوير المجتمن  إقتصناديا ومعرفينا وإبداعيه قادره علبكوادر رالقه وإ

علنيم ين للتسنتمرالتطبيقيه والبحثيه المناسبه ، كما تعد الجامعه نفسها يريكا مكمال في عمليتى التطوير والتحديث الم

خ. رتامنا فرالشنيالنذين يدرسنون فني جامعنة ك العالى ليس فقط في بلدنا الغالى مصر بل في كل بلدان الطنالب الوافندين

علمنوه منن تجامعنة بعند تخنرجهم بمنا لل يكوننوا رسنالا  ام التوفينع والنجناف فني دراسنتهم وأنعنزاء دواتمنى لطالبنا األ

  هم.عضاء فعالين ومنتجين في بناء وطناديميه أرالقيه ، ليكونوا أأساتذتهم وبما إكتسبوه من قيم علميه أك

 رئيس الجامعه                                                                  

                                                                 

 لرازق يوسف دسوقى(د/ عبد اأ.                                                                                     
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 كلمة               

 عبد العا  مصطفى محمدالسيد األستاذ الدكتور/              
 نائب رئيس اجلامعه لشئون التعليم و الطالب             

 

 أبنائى وبناتى الطالب:

لية الاراعة جامعة ككرالشيخ واققد  لمقم تهنئتقى القلليقة بالعقا  الدراسقى الاد قد وكق  أهال ومرحبا بكم فى ك           
لمرحلقة الاامعيقة وهقى عا  وأنقتم بييقر مقع دعقا  مقم األعمقاق القى ل عقا وجق  أن  قوفقمم و رعقى خطقاكم خقالل ا

 تعقد عليها اآلمال لاي  المستقل  المتسلح بالعلم واألخالق وااليمان.مرحلة جد دة 

وتنميقة  أسقرار أدعوكم الى استثمار ك  طاقاتمم فى البحث العلمى واالطقال  والدققة فقى تح قي  العلقم وفهقم          
قدراتمم ومواهبكم وتعمي  االنتما  مم خالل االلتاا  والحرص على تعظيم الوققت واحتقرا  المواعيقد المحقددة للقدرو  

كمقا أدعقوكم القى نشقاب طالبقى متميقا مقنظم هقادن ييقد  بنقا  والتركيا على الاانب التطليققى داخق  وخقارل المليقة  
الشي ققية و حققق  طموحاتهققا و مالهققا القققائم علققى الققرأى وتبققادل االفمققار والعمقق  الكر قققى والتحلققى بققاألخالق الحميققدة 

 والشعور بالمسئولية االجتماعية مع المحافظة على نظافة المكان مم أج  غدا أفض  إن شا  ل.

أطلب منمم األلتاا  التا  باألجرا ات اإلحتراز ة والتباعد اإلجتماعى حكاظا على صحتمم وسالمتمم حمقا  أبنائى الطالب
 ل وطننا الغالى .

 

 وادعوا ل أن يعيننا وإياكم لما فيه اليير لم رنا الحليبة

 

 علد العال( م طكى )ا.د/ محمد                                                    

 بنائب رئيس الاامعه لشئون التعليم و الطال                                                  
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 كلمـة
 األستاذ الدكتور/ يحي زكريا عيد

 قائم بعمل عميد الكلية                             
 وكيل  الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث         

                                                   

طورت تالملية التي  أبنائي الطالب بداية, أود أن أهنئمم على التحاقمم بكليه الاراعة جامعه ككر الشيخ ه          
بحثية ية والوتقدمت بشك  مضطرد من  أز د مم خمسون عاما محققه ب لك ثرو  مم المكتسبات واإلناازات األكاديم

حدى عدتنا في ان نمون شر كا فاعال في الماتمع الم ري , وان تمون جامعه ككر الشيخ إوالمؤسسية , سا
مج يضان إلى برامج البكالور و , العد د مم برا 0الاامعات الرائدة في م ر في وقت زمنى ق ير نسليا

للى حثيه تبطر   الماجستير والدكتورا  التي  ية تحقي  كم هائ  مم النااحات البحثية المتمياة, ورسم خر طه 
يا م  محلأولو ات التنمية الوطنية وتطلعات خرجينا لمواكبه متطلبات ميتلف القطاعات الاراعية في سوق الع

صلت اليه و ميا ال ى كما تسعى الملية إلى اعتماد كافه اللرامج األكاديمية وهو ما  ؤكد مستوى الاودة والت0وأقليميا
ل الياص مم خال و تا الملية بالعالقة الوثيقة التي تربطها بالقطاعيم العا  وفى سياق مت  , تع 0الملية والاامعه

شك  عا  امعة بإبرا  العد د مم م كرات التكاهم والتعاون التى  يستكيد منها الطالب وأعضا  هيئه التدر س والا
ا  مم النتها  وعند فمم الكوائد الامه لتلك االتكاقيات ما ترتب عليها مم توفير فرص تدر ب وعم  للطالب أثنا

قافه وهو ه كما تدرك ادار  كليه الاراعة مسئوليتها في تعا ا ث0الدراسة في كلرى الشركات الاراعية الم ر ه
دار  إا تعم  كم 2030االمر ال ى  دعم و عاز رؤ ه الدولة واستراتيايات التنمية في م ر ورؤ ه0الماتمع الم رى 

ضو هيئه تشم  عوالبحث العلمي وخدمه الماتمع في م ر والمنطقة المحيطة ل الملية باد إلبقائها مستقلال للتعليم
مي ث العلتدر س متميا وعمليه تعليميه متطورة وخر ج قادر على المنافسة واالبتمار ومساهمه فعاله في البح

  بأن موكلى أ00اتمنى مم ك  قللي التوفي  لاميع أبنائي الطالب االعاا  000وفى النهايه0وخدمه الماتمع
 00مم لوفق 0مساهمتهم المرتقبة في بنا  ماتمعنا مم أج  غدا أفض  وتحيا م ر للم ر يم وبأ دي الم ر يم

 والسال  عليكم ورحمه ل وبركاته
                                  

 د/ يحيى زكر ا عيد0أ                                                        
              

 قائم بعم  عميد الملية                                                         
 ثالبحو و وكي  الملية للدراسات العليا و                                                        
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 كلمة

 السيد األستاذ الدكتور / مصطفى السيد يلبى

 بوكيل الكلية لشئون التعليم والطال

 :و الطالبات األعاا  أبنائي وبناتي الطالب

و سعدني أن أتققد  إلقيكم جميعقاخ بيقالت التهقاني  خأهال ومرحبا بكم في رحاب  كلية الاراعة جامعة ككر الشي     
القللية بمناسبة العا  الدراسي الاد د سائالخ المولي عا وج  أن  وفقمم و رعى خطاكم خالل المرحلة الاامعية التي  

 عقد عليها اآلمال لاي  المستقل  المتسلح بالعلم واألخالق وااليمان.ت

 -:وبناتي أبنائي

تنميقة ققدراتمم و  أسقرار تح ي  العلم وفهقم إكتساب المعارن و المهارات و  فيستثمار ك  طاقاتمم أدعوكم الى إ     
ال ات و الحرص علي المحاضرات   حتراومواهبكم وتعمي  اإلنتما  مم خالل اإللتاا  والحرص على تعظيم الوقت وإ

األنشطة الر اضية و الثقافية و اإلجتماعية و العلمية داخ  الحقر  الاقامعي حيقث أن  وممارسة و الدرو  العلمية
وتبقادل  القرأيطموحاتهقا و مالهقا الققائم علقى المنظم الهادن ييد  بنا  الشي قية و حقق   النشاب الطالبي المتميا
التقاليقد و  باألخالق الحميقدة والشقعور بالمسقئولية االجتماعيقة مقع المحافظقة علقى والتحلي االفمار والعم  الكر قى
ونسقعد جميعقاخ باإلعتمقاد األكقاديمي  أفض  إن شا  ل مستقل  نظافة المكان مم أج ب اإلهتما و األعران الاامعية 
 .بكليتنا الحليبة

 . بارك ل فيكم وسدد علي الدرب خطاكم

 

 أن يعيننا وإياكم لما فيه اليير لم رنا الحليبةوادعوا ل 

 م طكى السيد شللىا.د/     

 وكي  الملية لشئون التعليم والطالب      
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 كلمة                                               
 أيمن عبد الدايم محمدالسيد األستاذ الدكتور / 

 البيئة وخدمة اجملتمعوكيل الكلية لشئون 

 ى األعاا  :أبنائ

لاراعة موجا لملية ايسعدنى ان أرحب بكم وأنتم فى حياتمم الاامعية ... و طيب لى أن نقد  لمم ه ا الدلي  ال       
ورهم دم وجا  جامعه ككر الشيخ ... وهى الملية العر قة بأسات تها ال  م تلقوا العلم فى أعرق جامعات العال –

 ليكونوا لمم األبا  و القدوة.

 ى وبناتى االعاا  طلبة و طالبات الملية الادد :ابنائ

ومستقل  م ر  أهالخ ومرحباخ بكم فى كليتمم وجميعنا فى الملية و الاامعه فى خدمتمم أنتم شباب األم         
 الغالية. فأحرصوا على التقد  و الرقى لترفعوا مم شأن وطننا الحليب م ر .

 أبنائى األحبا  .. 

ون على م قادر اب مرحلة التعليم الاامعى بك  ما فيها مم أمال و تحديات وكلى ثقة على أنمنتم على أعتأ       
ئ شم قل  ك  أبائم تحقي  أمالها فتسلحوا باهلل و تحلوا بالقيم و المبادئ السامية وإستكيدوا مم علما  الملية وهم

المراكا  تحتلون تحقي  ما تتطلعون إلية و وإلتاموا بالقيم و التقاليد الاامعية و شاركوا فى األنشطه الطالبية ل
 المتقدمة وتلنون لم ر قدراتها وترفعون راياتها .

 .لنااواهال وسهال بكم فى كليتمم مع خالت أمنياتى لمم بالتوفي  و ا                      
 

 

 مدا.د/ أيمم علد الدايم مح                                                            
 وخدمة الماتمع وكي  الملية لشئون الليئة                                                                 

 



 12 

 إدارة الجامعة
 

 

 

 

 

 د / عبد الرازق يوسف دسوقى0ا

 رئيس الجامعة

 

 

 

 

 

    

 
                                         

  
 د/ محمد بدير عبد العال0أ      صالح                 د/ رضا 0أ                            د/ حسن حسن يونس0أ

                                                                     
 لجامعةائب رئيس ان                       نائب رئيس الجامعة                                        نائب رئيس الجامعة   
   شئون التعليم والطالبل                       لشئون البيئة وتنمية المجتمع                ئون الدراسات العليا والبحوث لش

 
                   

                                                                
 
 

 

 

 

 

 الدكتور/ علي صبري                                                   

 أمين عام الجامعه                                                   
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 إدارة الكلية 
 

 

 

 

 

 

 يحي زكريا أحمداألستاذ الدكتور/ 

  عميد الكليةقائم بعمل 

 ووكيل الكليه لشئون الدراسات العليا والبحوث                

 

 

 

 

 

 

 

 .د / أيمن عبد الدايم أحمدأ                                                             أ.د / مصطفي السيد شلبي                  

 الكليه لشئون البيئة و تنمية المجتمع وكيل ئم بعملاق                                 التعليم و الطالبوكيل الكليه لشئون         

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 االستاذ/ عيسي إبراهيم عيسى البلحي 

 امين عام الكلية

 

 



 14 

 رؤية الكليه:

 ""أن تكون الكلية متميزة ومعتمدة أكاديمياً محلياً وإقليمياً ودولياً فى المجال الزراعى
Our vision: 

To be distinctive and academically accredited faculty locally, regionally and 

internationally in agriculture  

 رسالة الكليه:

تياجات ية يلبى إحلقياسا"تلتزم كلية الزراعة بجامعة كفرالشيخ بتخريج مهندس زراعى طبقاً للمعايير القومية اآلكاديمية 

تحقيق لمجتمعية لادمات لبحوث العلمية ، وتقديم الخسوق العمل محلياً وإقليمياً فى مجاالت العلوم الزراعية ، وإجراء ا

 "التنمية المستدامة في اطار من القيم واألخالق
Our mission: 

The Faculty of Agriculture, Kafrelsheikh University, is committed to graduated agricultural engineer 

according to the national academic standards, in order to meet the needs of the labor market locally and 

regionally in agricultural sciences, scientific research, and providing community services for sustainable 

development in the framework of values and ethics 

 األهداف االستراتيجية للكليـــــة

 جودة المستمر للحصول على االعتماد االكاديمي .ضمان ال -1

 برامج التعليمية وتحديث المقررات الدراسية تطوير ال -2
 لعليا والبحث العلمي التطبيقي اتطوير الدراسات  -3
 دعيم عالقات الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وتنمية البيئة ت -4
 دية بالكلية تنمية الموارد البشرية والما -5
 على آراء المستفديين . بناءاً التطوير والتحسين المستمر  -6
 م المتابعة .تحسين طرق التقويم وتفعيل نظ -7
 افسية في الكلية . االرتقاء بالمميزات التن -8

Strategic goals 

1- Continuous quality assurance for Academic Accreditation  

2- Develop educational programs and curriculum update 

3- Development of post-graduate studies and applied scientific research. 

4-Supporting partnerships with civil society organizations and development environment 

5- Development of financial and human resources in the faculty.  

6- Development and continuous improvement based on reviews feedback from beneficiaries. 

7- Improved assessment methods and follow-up activation systems . 

8- Promoting competitive advantages in the faculty . 
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 كليـة الزراعــة فى سطـــور

ة تتبقع بعد تحو ق  المعهقد الاراعقي بككقر الشقيخ إلقى كليقة للاراعق 1/7/1969أنشئت كلية الاراعة بككر الشيخ في 
معقة ككقر جامعة اإلسكندر ة ثم انضمت إلى جامعة وسط الدلتا التي تحولت إلى جامعة طنطقا  واآلن وبعقد إنشقا  جا

   كانت الملية الللنة األولى في ه ا ال رو الشامخ.1/8/2006الشيخ التي ظهرت للنور في 
 
   طالب وطالبة. 1182ضمت الملية في السنة األولى إلنشائها عدد 
    (.1974ظلت  الملية تمنح درجة البكالور و  في العلو  الاراعية )شعبة عامة حتى عا 
   شيخ وال ي ية بكلية الاراعة بككر البإصدار الالئحة الداخل 1/11/1975في  898صدر القرار الوزاري رقم

راعية في   الا بموجبه يمنح مالس الاامعة بنا اخ على طلب كلية الاراعة بككر الشيخ درجة البكالور و  في العلو 
 إحدى الشعب اآلتية:

 ––باتلنا أمراض –األلبان  –إنتال الدواجم  –اإلنتال الحيواني – القت اد الاراعيا - األراضي -الرشاد الاراعي)ا
 –  الحدائ  الاهور ونباتات الا نة وتنسي –اليضر –الحشرات االقت ادية  –ية تمنولوجيا األغ   -اإلنتال الاراعي

 لوراثة(.ا -الهندسة الاراعية  –المحاصي    -الماتمع الر كي  –المليدات –الكاكهة 
 ( بتار خ 172صدر القرار الوزاري رقم )ققة األولقى مقم الكر  الاراعيقة بالمليقة اعتبقار   بشأن تشعيب الهندسة ا12/2/2006

 بدال مم الكرقة الثانية.
 فقى  مليقة أيضقاخ وتقو  الملية بإعداد طالبها إعداداخ علمياخ وعملياخ في تي  اتها العلمية الميتلكة وقد أسقهمت ال

 إعداد اليلرا  الباحثيم في الماال الاراعي.
 ة واست قققالو األراضقققي وتنميققق والحيقققوانيإلنتقققال الاراعقققي كمقققا تسقققاهم ببحوثهقققا العلميقققة المتطقققورة فقققي ماقققال ا

 الماتمعات الر فية.

   ( بتار خ    3824صدر القرار الوزاري رقم )ةلي  بإصدار الالئحة األكاديمية الداخ 2012/  8/    30  

  -) مرحلة البكالور و  ( بنظا  الساعات المعتمدة وال ي بموجبة :    
س المليقة درجقة البكقالور و  فقي العلقو  الاراعيقة فقي أحقد اللقرامج يخ بنقا  علقى طلقب مالقيمنح مالس جامعة ككرا لش -أ

 التالية:
 رنامج اإلنتال الحيواني والداجنى والسمكيب  -2                           برنامج اإلنتال النباتي -1
 اتبرنامج وقاية النب  -4                            برنامج علو  األغ ية -3
 لاراعيةبرنامج العلو  االقت ادية واالجتماعية ا  -6             يا الحيو ة الاراعيةبرنامج التمنولوج -5
 برنامج األراضي والميا  -7
 
    0منح مالس جامعة ككرا لشيخ بنا  على طلب مالس الملية درجة البكالور و  في الهندسة الاراعية ي -ب
 ( optionورة في مادة بعالية وفى حالة اختيار الطالب توجها فرعيا )لرامج الم كتمنح شهادات التيرل طبقا لل -ل
     

 يضان ه ا التوجه الكرعي إلى جانب اللرنامج الرئيسي في الشهادة عند التيرل كالتالي: 
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 ةالتوج اللرنامج  
1 
 
 

 االنتال النباتي
 

 

 المحاصي 

 الكاكهة
 اليضر 

    الحدائ الاهور ونباتات الا نة وتنسي
 
2 

 اإلنتال الحيواني والداجنى والسمكي

 
 االنتال الحيوانى

 إنتال الدواجم
  إنتال األسماك 

3 
 

 علو  األغ ية

 

 تمنولوجيا األغ ية

 األلبان
 
 

 الحشرات االقت ادية وقاية النبات 4

 أمراض النبات 

 مليدات اآلفات
 
 
 
 

 
5 
 

 راثةالو  التمنولوجيا الحيو ة الاراعية

 الاراعية الميكروبيولوجي
  

6 
 

 االقت اد الاراعي العلو  االقت ادية واالجتماعية الاراعية

 اإلرشاد الاراعي 
 الماتمع الر كي 
 
 
 

 
 ----------------- األراضي والمياة  7
 ----------------- الهندسة الاراعية  8

 

 األقسام العلمية بالكلية :
 قققققققققي والمياة قسقققققم األراضق-1
 لماتمع الر كي       ا -إلرشاد الاراعيا -الاراعي و ضم ثالث فرو  وهى: االقت اد الاراعي  قسم االقت اد-2
 سم النبات الاراعي       ق-4للقققققققققققان                                       قسقققققم األ -3
 سقققققم إنتال الدواجم    ق-6                      الحيواني             قسقققققم اإلنتال-5
 سقم الحشرات االقت ادية       ق -8سم ال ناعات الغ ائية                                 ق-7
 تات الا نةالاهور ونبا -لكاكهقققةا  -سقققم البساتيم و ضم ثالثة فرو  وهى: اليضر ق -9 

 سققققققم المحاصي  ق-11لمليدات                        اقسقققققققققم كيميا  وسمية  -10
 سقققم الهندسقة الاراعيق -13لوراثققة                                          قسققققققم ا -12
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ألفض   2021 ت نيف شنغهاى المرموق دوليا لعا ضمم  جامعه ككرالشيخإدرال كلية الاراعة ه ا العا  تم 
على مستوى كليات الاراعة فى  300 - 201الاامعات وتي  اتها على مستوى العالم ألول مرة لتحت  المرتبة 

العالم ... ومما هو جد ر بال كر وعلى حسب ت ر حات المكتب االعالمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى 
الم ر ة أنه لم تدرل أية كلية زراعة م ر ة مع كلية زراعة ككرالشيخ سوى كلية الاراعة جامعة اإلسكندر ة مم 

 .ى العد د مم كليات الاراعة الم ر ة العر قةم ر متكوقة ب لك عل

و ت نيف "شنغهاي" خ ت أوزان ميتلكة للمؤشرات والمعا ير اليمسة المرتبطة بالمااالت البحثية الميتلكة  
 Web of" في من ة 2017-2013والتي تعتمد على نشر األبحاث في الماالت المكهرسة عالميا خالل الكترة 

Science & InCites" ر كية. وتأثير االقتبا  الموحد وهو نسبة االستشهاد لألبحاث المنشورة في تي ت األم
إلى متوسط االستشهادات مم األبحاث في نكس الكئة  و لي ذلك التعاون  2017-2013أكاديمي خالل الكترة 

على العدد  الدولي وهو عدد األبحاث المشترك فيها دولتان ميتلكتان على األق  في عناو م المؤلكيم مقسومخا
ثم عدد األبحاث المنشورة  .2017-2013اإلجمالي لألبحاث في موضو  التي ت األكاديمي للاامعة خالل الكترة 
  وأخيراخ عدد أعضا  هيئة 2017-2013في أهم الماالت في موضو  التي ت األكاديمي لاامعة خالل الكترة 

 .التدر س الحاصليم على جائاة مهمة في موضو  أكاديمي

 عرفة لرفعنك المبر بال كر أن وزارة التعليم العالى تقو  باهود كليرة بالتعاون مع خلرا  الت نيف الدولى مم جد 
ج ب  ت نيف الاامعات كك  أو مم حيث التي  ات لما ل لك مم مردود إياابى على االقت اد القومى مم حيث

اخ يعد مؤشر  ية ممامم فرص العم  اإلقليمية والدول الطالب الوافد م أو تمكيم الير ايم مم االستحواذ على أكلر قدر
  .على تطو ر العملية التعليمية والبحثية في الاامعات الم ر ة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002201272341&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDDXLSVndtTqRDSBu3B-CWKgN_hcYgv0sL37iPapbCtQFWyNaMayV3MF15ODSVYT_jeXKhx1pd4KvSF&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002201272341&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDDXLSVndtTqRDSBu3B-CWKgN_hcYgv0sL37iPapbCtQFWyNaMayV3MF15ODSVYT_jeXKhx1pd4KvSF&fref=mentions
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 ةاقسام الكلية المختلفوفيما يلي نبذة عن 

 

 قســـم األراضــــــي والمياة:ـ  

حثيية ميع مشياريع البه والبيئية وهنياك عيدد مين اليهتم القسم بالجانب التعليمي والبحثي في مجاالت األراضيي والمييا

سيواء  ت الزراعييةالجامعة وأكاديمية البحث العلمي ويوجد بالقسم وحدة ذات طابع خاص تقدم الخدمات فيي المجياال

 في المجاالت الزراعية والبيئة الصناعية.

 قسم االقتصاد الزراعي:ـ 

نميية المجتمعيات تجتماعيية واررشيادية الزراعيية ودراسية م بالدراسيات االقتصيادية واال1969يهتم القسم منذ عام 

 االضييافة إلييىدارة واالشييراف علييى المييزارع والمشييروعات الزراعييية  باالالريفييية ميين خييالل مييد الطالييب بمهييارات 

اصلة ريفية المتو ويوجد بالقسم وحدة البحوث االقتصادية والتنمية الالتخصص فى أحد أو بعض التخصصات الكلية 

ا منهييا النهييوض بالميكنيية الزرويشييرف  ا وإداريييا مج اعييية  وبرنيياالقسييم علييى العديييد ميين المشييروعات القومييية علميييا

بكييالوريوس القسييم درجييات ال  ويميينح كفيير الشيييخ والةربييية لمحييافيتيية شييروق  وإعييداد تقريييرى التنمييية البشيير

 الريفي .لمجتمع وا الزراعيوالماجستير والدكتوراة فى تخصصات االقتصاد الزراعى واالرشاد 

 ـ قسم ارنتاج الحيواني:

تنيييم لمزرعية وبايهتم القسم بتدريس العديد من المقررات الدراسية في مجال التخصص ويعتني بتةذية الحيوانات 

سيية ن طريييد دراعييإيييواء ورعاييية الحيوانييات مييع االهتمييام بتناسييليات الحيوانييات ونشيير التراكيييب الوراثييية الجيييدة 

ة فيي يج للمنافسية والتلقيح الصيناعي كميا تهيتم بميزارع األسيماك وكيل ذليك يسياهم فيي ت هييل الخيرالهندسة الوراثي

 0سوق العمل

 ـ قسم إنتاج الدواجــن:

بيروتين لعجيز فيي التهتم أسرة القسم بمد الطالب بمفاتيح علم صناعة الدواجن والتي تعتبر المصيدر الرئيسيي لسيد ا

العميل فيي  تخيرج ميالهالا لعميل المشياريع الخاصية فيي مجيال التخصيص أوالحيواني في مصر ويصبح الطالب بعيد ال

 الشركات الكبرى أو الجهات البحثية والجامعات.

 قسم األلبــــــــان:ـ 

ا أساسييات عليوم األلبيان ومنتجاتهيا وكيفيية إنتياج و ا وعملييا وتيداول  تصينيع وحفيييهتم القسيم بتعلييم الطيالب نيرييا

 يصيبح ميالهالا  لك يتمكن الخريج من عمل بعض المشروعات الصةيرة الخاصية كميا أنيهمختلف المنتجات اللبنية وبذ

هييات لفيية أو الجللعمييل فييي مجييال الصييناعة ومصييانع األلبييان الحديثيية أو العمييل فييي الجامعييات ومراكييز البحييوث المخت

 الرقابية المسئولة عن جودة األلبان ومنتجاتها أو تقديم االستشارات الفنية في المجال.

 سم النبات الزراعي:قـ 

وم القسيم لزراعيي ويقيايشمل القسم على ثالثة فروع داخلية  وهى فرع أميراض النبيات و الميكروبيولوجييا الزراعيية و النبيات 

 0زراعىبتدريس العديد من المقررات الدراسية وينيم دورات تدريبية متخصصة في العديد من مجاالت النبات ال

 ناعات الةذائية:صقسم الـ 
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عييض بد اسييتيفاء حييد طييالب مرحليية البكييالوريوس بشييعبة تكنولوجيييا األجذييية بعييد النجيياة فييي الفرقيية الثانييية وبعيييلت

فيي مجيال يقيية سيية والتطبالمقررات الدراسية المالهلة ثم يقوم الطالب بالفرقة الثالثة والرابعة بدراسة العليوم األسا

لحيوية مما الكيمياء اوع األجذية وميكروبيولوجيا األجذية العلوم وتكنولوجيا األجذية والطرق المختلفة لحفي وتصني

الصييناعات  يالهييل الخييريج للعمييل فييي شييركات تصيينيع األجذييية أو فييي جهييات الرقابيية علييى جييودة األجذييية أو إقاميية

 الصةيرة أو تقديم االستشارات العلمية في مجال التخصص.

 قســــم الحشــــرات االقتصادية:ـ 

ألهميية اآلفيات ذات فات الحشرية التي تصيب أهم المحاصيل االقتصيادية كيذلك يهيتم بدراسية ايهتم القسم بدراسة اآل

دراسية ذلك يهيتم بكيالطبية والبيطرية متناوالا في ذليك دورة حيياة اآلفية  ميياهر ارصيابة والضيرر  طيرق المكافحية 

 الحشرات النافعة مثل نحل العسل وديدان الحرير واألعداء الحيوية.

 لبساتيـــــن:ســم اقـ 

فرع  د حيث يهتميضم قسم البساتين ثالثة فروع هي شعب الخضر والفاكهة والزهور ونباتات الزينة وتنسد الحدائ

م فييرع كمييا يهييتالت الخضيير الخضيير بتييدريس كيفييية إنتيياج الخضيير المحمييية بطييرق ري وتسييميد مطييورة وإنتيياج شييت

اتيات الييل ر القطف ونبالحديثة في الري والتسميد وإنتاج زهوالفاكهة بإنتاج شتالت الفاكهة واستخدام التكنولوجيا 

ا فيي مجيال مين المجياالتوالصوب والنباتات الطبية والعطرية مما يالهل الخريج لكى يصبح متخص ميا كالسيابقة   صيا

ص ياألصي باتياتنيهتم فرع الزهور ونباتيات الزينية وتنسييد الحيدائد بإنتياج شيتالت نباتيات الزينية وزهيور القطيف 

 0قةاالت السابلنباتات الطبية والعطرية وتصميم وتنسيد الحدائد مما يالهل الخريج ليصبح فى مجال من المجوا

 قســـــم كيمياء وسمية المبيــــدات:ـ 

لقسيم فيي ل العلميي ليهيتم القسيم بعليوم الكيميياء وكيميياء المبييدات ومكافحية اآلفيات وحمايية البيئية ويتمحيور الهيكي

بقياتهييا  مبيييدات ومتتقييييم الحيييوي  والتقييييم الحقلييي  تطبيقييات المكافحيية المتكامليية  تحليييل التجهيييز المبيييدات  ال

 حماية البيئة من التلوث بالمبيدات. التكنولوجيه ,الدراسات 

 قســــم المحاصيـــل:ـ 

مية الشييا الييذرةيشييارك القسييم فييي العديييد ميين الحمييالت القومييية للنهييوض بالمحاصيييل المختلفيية مثييل القمييح واألرز و

ويوجيد  ت المختلفيةومحاصيل الزيت ويهتم القسم بتدريس المقررات الدراسية المختلفة بالكليية وفيى كلييات الجامعيا

 من ش نها خدمة المجتمع. الزراعية المحلية والدولية والتي بالقسم العديد من المشاريع

 قســــم الوراثــــة:ـ 

ثييية ندسيية الورالحييديث منهييا مثييل علييوم التكنولوجيييا الحيوييية والهيهييتم القسييم بجميييع فييروع علييم الوراثيية وخاصيية ا

لبحوث الدراسات وا البيئة عن طريد إجراء العديد منالمجتمع وتنمية وتكنولوجيا الجينات ويساهم القسم في خدمة 

 والمشاريع البحثية المختلفة.

 قسم الهندسة الزراعية:ـ 

ثانوية )والعلوم  لرياضةأربع سنوات وذلك بعد التحاق طالب شعبة اتبدأ الدراسة بالقسم من الفرقة األولى ولمدة 

ذات طبيعة  %75من المقررات ذات طبيعة زراعية   %25عامة( والدراسة بالقسم ذات طبيعة خاصة حيث أن 

 .علوم الزراعية تخصص هندسة زراعيةهندسية ويحصل الخريج على بكالوريوس ال
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 توراه يف التخصصات اآلتية:متنح الكلية درجتي املاجستري والدك
 حيييييوا  وإ تييييا إ تييييا  ال -أمييييران ال بييييا  -األلبييييا   -االقتصيييياز اليرا يييي   -اإلرشيييياز اليرا يييي   -األراضيييي  
 تك ولو ييييييا -ة ال بيييييا تربيييييي - الميكروبيولو ييييييا اليرا يييييية -أميييييران ال بيييييا   -ال بيييييا  اليرا ييييي   -اليييييزوا   
ا  بييييزالم-الفاكهييية  -و باتيييا  اليي ييية وت سيييي  الحيييزا    اليهيييور -الخضييير  -الحشيييرا  االقتصيييازية  -األغذيييية 

 (0اله زسة اليرا ية -الوراثة  -المحاصيل  -الم تمع الريف  -

 اعتماد الكلية
  مادعلى الحصو  على االعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتىرصت الكلية 

 28/7/2021خ بتاري( ل207بالقرار رقم ) على االعتمادالكلية  ىصلت
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 مركز التميز واملعامل املعتمدة واملؤهلة لالعتماد بالكلية
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 مبانى ومزارع الكلية
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 منشآت ومبانى الكلية

 -تتكون كلية الزراعة من عدة مباني هي:

 -ن من سبع طوابد:مبنى كلية الزراعة الجديد ويتكو -1

 لحماية  مكتب الجمعية العلمية – ءالدور االرضى الجهة الةربية ويشمل : المعمل المركزى ) وحدة سالمة الةذا

 -لوحييدة الحسييابيةا-تمييدير الحسييابا-كتييب معيياون الكلييية وبصييمة الحضييور واالنصييرافم-مطبعيية الكلييية-البيئيية 

: كال من لجهة الشرقية وتشملا-(1صنيع األلبان)تصالة -(1عمل تصنيع الصناعات الةذائية )م -مصلى للسيدات

 (2أللبان)صالة تصنيع ا- -لتوريدات(ا-الشئون المالية)-المخازن-شئون الطالب

 :مكتبية الدراسيات –قسيم إنتياج اليدواجن  : لجهية الشيرقيةا-ارنتياج الحييواني :قسيم الجهة الةربية-الدور األول

 0مكتبة الطالب-العليا

 :لجهية الةربيية: مكتيب و كييل ا- وحيدة ضيمان الجيودة- لسيكرتاريةا-مكتيب العمييد : إدارة الكليية -الدور الثياني

ة لشييئون خدميية المجتمييع وتنمييية البيئيية مكتييب شييئون هيئيي وكيييل الكلييية -الكلييية للدراسييات العليييا والبحييوث 

الجهيية  -تييدريس عضيياء هيئيية الألمعمييل النييت   - العيييادة الطبييية -اء هيئيية التييدريساسييتراحة أعضيي -التييدريس

الخييريجين   االرشيياد األكيياديمي   االزمييات و –الخزنيية  -عمييل ألنييت للطييالبم -الشييرقية :مكتييب أمييين الكلييية

                                                      0لشباب  مكتب رعاية ا-مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  -الكوارث

 :0سم األلبان؛الجهة الشرقية ق قسم الصناعات الةذائية بية:الجهة الةر -الدور الثالث 

 :0ات الزراعىقسم النب : قسم المحاصيل  الجهة الشرقية : الجهة الةربية -الدور الرابع 

 :0(515ار)قاعة السمين-(516درج طالب )م-سم البساتينق-الدور الخامس 

 :شييئون العيياملين - الكنتييروالت -تاالسييتحقاقا -(610) بمييدرج طييال (609) مييدرج طييالب-الييدور السييادس-

 0لكليةشبكة موقع ا -اردارة الهندسية -الدراسات العليا -األرشيف

  )ب( ويتكون من خمسة طوابد مبنى كلية الزراعة  -2

زراعييي وتضييم حجييرات المعامييل ومكاتييب أعضيياء هيئيية التييدريس ويوجييد بالييدور األرضييي أقسييام االقتصيياد ال

م ثالييث وقسييالييدور الو بيييدات الييدور الثيياني وقسييم الحشييرات االقتصيياديةوالهندسيية الزراعييية ويشييةل قسييم الم

 األراضي الدور الرابع وجناة من الدور الخامس الذي يضم قسم الوراثة.

 0مبنى مزرعة الدواجن ومبنى صوب أمراض النبات بمدينة سخا  -3

 0زرعة االنتاج الحيوانى خلف سور الجامعة بجوار مركز الزراعة المحميةم -4
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 إحصائي بتعداد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بأقسام كلية الزراعةبيان       
 م2021/2022للعام اجلامعى 

 

 

 ر يـس القســم القســم

 أ زاز هي ة التزريس

استاذ 

 متفرغ
 أستاذ

أستاذ 

 مسا ز
 مزرس

مزرس 

 مسا ز
 معيز

الم موع  

 الكلى 

 23 1 1 1 1 4 15 سعد الحناوى  د/ أحمدا. االراضى والمياة

 18 1 1 1 1 7 7 محمد فوزي الصفتيأ.د/  االقتصاد الزراعى

 16 1 1 2 2 1 9 د/ سهام سويلم عبد الحميد سويلم األلبـــــــان

 31 2 1 3 4 9 12 ا.د/نجوى محمد الخطيب النبات الزراعى

 19 2 1 1 1 2 12 عبد الرازق  محمود إبراهيمأ.د/  االنتاج الحيوانى

 واجـــنإنتاج الد

 ا.د/ يحيى زكريا عيد تحت إشراف

   وكيل الكلية للدراسات العليا

 بعمل العميد  وقائم 

7 3 2 2 - 2 16 

 23 1 1 1 4 6 10 ا.د/ أمين كمال أمين عمار الصناعات الةذائية

 17 1 1 2 2 3 8 ا.د/ رضا عبد المنصف أحمد الحشرات االقتصادية

 34 3 1 4 4 6 16 مد المحروقىمحمد السيد محأ.د/ البساتــــــين

    كيمياء وسمية 

 المبيدات
 26 1 1 2 4 6 12 يوسف تامر مديح عبدهد/ 

 23 2 1 1 4 3 12 إبراهيم سعد الدجويأ.د/  المحاصيل

 15 1 2 1 3 3 5 ا.د/ عنترسالم البنا الوراثة

 16 2 1 2 4 4 3 سرور حسين أ.د/ حسين محمد هندسة زراعية

 277 20 13 23 36 57 128 ارجمالــــي
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 بالكلية الئحة نظام الدراسة والتسجيل
 : النظام الدراسيـ 

  إجبار يم اسييمالنظا  الدراسي المتبع هو نظا  الساعات المعتمدة  وفيه يقسم العا  الدراسي إلى ف ليم در 
عم  ياري عبارةأسلوعاخ  باإلضافة إلى ف   صيكي اخت 15الك   الير كي والك   الشتوي وك  منهما 

در  في )على أن  تم مضاعكة الساعات الدراسية األسلوعية المي  ة للمقررات التي ت  ثمانية أسابيع
 ه ا عدا فترة االمتحانات. ه ا الك  (, 

 : الربامج الدراسيةـ 
ي فاعية و  الار في العلبرامج دراسية  التي تؤه  لدرجة البكالور و  للملية سبعة تضم اليطة الدراسية      

ر و  بكالو باإلضافة إلى برنامج الهندسة الاراعية ال ي  ؤه  الطالب لدرجة ال تي ت اللرنامج الدراسي
اخ في و للطالب فرصة اختيار ماموعة مقررات تمسبه عمقا  و تأ&ب&ل( 3في الهندسة الاراعية )مادة 

لطالب لجه في السا  الدراسي و شار إلى ه ا التو  داخ  التي ت الرئيسي لللرنامج)توجه( تي ت فرعي 
 ) سا  تقد رات الطالب(.

 : عدد الساعات املعتمدة املطلوبة للتخرجـ 

ادة ي الميشترب لح ول الطالب على درجة البكالور و  في أحد اللرامج أو التوجهات الكرعية الموضحة ف
  او.لى األق  بناساعة معتمدة ) مائة وأربعون ساعة معتمدة ( ع 140( أن يقو  الطالب بدراسة 3)

 : التسجيلـ 

ستمر م. ب المتنشر مواعيد التساي  في التقو م األكاديمي  سوا  كان ذلك بالنسبة للطالب الادد أو الطال
 هوإعداد جدول  اللرامجيقو  الطالب بمساعدة مرشد  األكاديمي بتعلئة نموذل التساي   وباختيار المقررات و 

مرشد مم ال ب لك  وتسليمها إلى إدارة القلول والتساي  بعد اعتمادهاالدراسي  وتعلئة النماذل الياصة 
 األكاديمي.

ي  أن التساو يعتلر الطالب مساالخ إذا أنهى متطلبات التساي  وسدد الرسو  الدراسية وعلى إدارة القلول 
ي لدراساتنشئ ملكاخ أكاديمياخ لم  طالب يحتوى على كام  وثائ  االلتحاق  وك لك على صور مم جدوله 

 ونماذل الح ن واإلضافة ....إلخ  و اب أن يحدث ه ا الملف في نهاية ك  ف   دراسي.

 : تسجيل الطالب املنذر أكادميياـ 
ااوز ذلك تياوز  الطالب ال ي ح   على إن ار أكاديمي يسا  في الحد األدنى للعب  الدراسي في الك   الدراسي التالي  وال

 تحانات.مم الئحة االم( 50) خ على توصية المرشد األكاديمي  استناداخ إلى المادة إال بموافقة عميد الملية بنا
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 : املتطلب السابق ملقررـ 

لك ال ياوز تساي  الطالب في أي مقرر دراسي يشترب له متطلب ساب  ما لم يكم قد اجتاز بنااو ذ
صية مم لى تو عليم والطالب بنا  المتطلب  وال  تم تااوز ذلك إال بموافقة نائب رئيس الاامعة لشئون التع

 عميد الملية.

 : العبء الدراسيـ 
لعب  هو مامو  الساعات المعتمدة التي يسالها الطالب في ف   دراسي معيم. وه ا ا الدراسيالعب  

ه  تعارضاتو  الدراسي  ولظرون الادول الدراسيومستوا   العلميييتلف مم طالب إلى  خر طبقاخ الستعداد  
 حوال  راعى التالي:وفى جميع األ

   ل الطالب ساعة معتمدة أسلوعياخ  إال في الحاالت التي  توقف عليها تير  21الحد األعلى للتساي
ج لرنامفياوز تااوز ه ا الحد في الك   الدراسي األخير  وذلك بموافقة المرشد األكاديمي ومنس  ال

 ساعات معتمدة. 6ة أال تتااوز ه   الا اد   بشربوموافقة مالس الملية الدراسي

   م ذلك  مساعة معتمدة و ستثنى مم ذلك الطالب ال ي بقى على تيرجه أق   12الحد األدنى للتساي
 .وذلك بموافقة مالس الملية وذلك في الك   الدراسي األخير

   الث ساعات ث في توقف عليها تيرل الطالب فياوز تااوز الحد األعلى  التيالحاالت  فيمعتمدة  إال
موافقة و  دراسيوذلك بموافقة المرشد األكاديمي ومنس  اللرنامج الو اوز التغاضي عم الحد األدنى تمدة  مع

 .مالس الملية

   شأنهابتعرض الحاالت األخرى لتااوز الحدود العليا والدنيا على مالس الملية التياذ ما  را . 

ها المن وص عليو الحد األدنى لسنوات التيرل  وفى جميع األحوال  تم االلتاا  بالقوانيم المنظمة في       
 فى قانون تنظيم الاامعات. 

 : فرتات التسجيل واحلذف واإلضافةـ 
 :اآلتي   راعى الدراسياالعتبار الحد األعلى والحد األدنى للعب   فيمع األخ  

 ة.باشر مني يي ت األسلو  األول مم الك   الدراسي للتساي   وتلدأ الدراسة مع بداية األسلو  الثا -

   وخالل األسلو  الثالث بالح ن فقط.الثانييسمح للطالب بالح ن واإلضافة خالل األسلو   -

مم  لثالثايي ت األسلو  األول مم الك   الدراسي ال يكي للح ن واإلضافة  وتلدأ الدراسة في اليو   -
 األسلو  األول.

للمقرر الواحد على أن يكون ه ا  الحد األدنى مم الطالب للتساي  في مقرر دراسي هو خمسة طالب -
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المقرر مم المقررات الدراسية التي يطرحها القسم خالل الك   الدراسي المنوب ب لك ولمالس الملية 
 إعادة النظر فى ه ا العدد حسب مقتضيات الحاجة. 

لم ثم تس يقو  الطالب بتعلئة النماذل الياصة ب لك وبمشاورة ومساعدة المرشد األكاديمي وموافقته  -
 النماذل إلى إدارة القلول والتساي .

 : االنسحاب من مقررـ 

ة نهاي ياوز للطالب االنسحاب مم أي مقرر  بعد موافقة المرشد األكاديمي ومحاضر المقرر  وذلك حتى
اة الحد مراع األسلو  الثامم مم الك ليم الير كي والشتوي  ونهاية األسلو  الرابع مم الك   ال يكي  مع

 ل ق المقررة الغياب نسبة تااوز قد يكون  أال بشرب  "Wعب  الدراسي  و رصد له الرما "األدنى لل
 يعتلر ددةالمح الكترة بعد االنسحاب تم وإذا. الطالب معدل حساب في المقررات تلك تدخ  وال االنسحاب 
 ".F"التقد ر له و رصد المقرر في راسباخ  الطالب

 : االنسحاب من الفصل الدراسيـ 

 طبقا للقواعد التالية: الدراسيمور االنسحاب مم الك   تنظم أ

 ية  المل ياوز للطالب االنسحاب الملى مم الك   الدراسي بتوصية مم المرشد األكاديمي وموافقة مالس
ليامس اسلو  على أال  تااوز ذلك نهاية األسلو  العاشر مم بداية الك ليم الير كي والشتوي  ونهاية األ

 ل يكي.مم بداية الك   ا

  مم الطالب المستمر ال ي لم يحضر للتساي  خالل فترتي التساي  والح ن واإلضافة يعتلر منسحباخ 
 الك   الدراسي.

  ة  لسابقاالكقرة  في نظر مالس الملية في طلبات االنسحاب التي تقد  بعد نهاية الكترة المسموو بها
 وللمالس اتياذ القرار المناسب.

 ةقتكر ممتتالية أو  لك ول التي  نسحب منها الطالب عم أربعة ف ول دراسيةال ياوز أن  تااوز عدد ا. 

 : تأجيل القبولـ 

 تنظم أمور تأجي  قلول الطالب طبقا للقواعد التالية:

ف     وواياوز تأجي  قلول الطالب لك   دراسي واحد إذا تقد  بطلب لعميد الملية خالل أسلو  التساي 
 عليه عميد الملية.

لم    وإذاملية ولم يسا  خالل أسلو  التساي  يعتلر منسحباخ مم الك   الدراسيالل ي يقل  بالطالب ا 
 يسا  في العا  التالي كطالب باق لإلعادة.يسا  في الك   ال ي  ليه 
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 : االنقطاع عن الدراسةـ 

لمادة قاخ لطبالطالب المستمر ال ي سا  وانقطع عم الدراسة ولم يقد  طلب انسحاب  يعام  معاملة الغائب 
 .( مم الئحة االمتحانات52)

 : تغيري الربنامج الدراسيـ 

ة عميد موافقو ياوز للطالب تغيير برناماه الدراسي  وذلك بعد أخ  رأى المرشد األكاديمي ومنس  اللرنامج 
ن رب أ   بشالملية. وفي ه   الحالة يمكم احتساب بعض المقررات التي اجتازها الطالب في برناماه الساب

 يعادلها منس  اللرنامج الاد د بمقررات اللرنامج المحول إليه.

 : حضور الطالبـ 

 ت يعتلر حضور الطالب جا  مم العملية التعليمية  ومكترض أن يحضر الطالب جميع المحاضرات  وح
ات ٪ مم مامو  ساع20التمار م  والمعام  والورش والتدر ب. فإذا بلغت نسبة غيابه في أي مقرر 

ًخ  و حر  الطالب مم دخول االمتحان النهائي للمقرراالت  ااوزت تإذا  ال المحددة للمقرر  ن ر أكاديمياخ
 تلر راسب٪ مم مامو  ساعات االت ال المقررة للمقرر بغير ع ر يقلله مالس الملية  فيع25نسبة غيابه 

 ".Fه ا المقرر و رصد له التقد ر " في

 : مستويات الدراسةـ 

   دراستهم للح ول على درجة البكالور و  إلى أربعة مستو ات دراسية:ي نف الطالب أثنا

 ساعة معتمدة بنااو.  30وهم الطالب ال  م لم  تموا دراسة  املستوى األول:

 ة بنااو.     ساعة معتمد 65ساعة معتمدة إلى أق  مم  30وهم الطالب ال  م أتموا دراسة مم  املستوى الثاني: 

تمدة ساعة مع 96ساعة معتمدة إلى أق  مم  65الطالب ال  م أتموا دراسة مم وهم  املستوى الثالث:
 بنااو. 

 ساعة معتمدة على األق  بنااو.  96وهم الطالب ال  م أتموا دراسة  املستوى الرابع:

 التدريب الصيفي

    لميتلكة الية كلف الطالب المنقوليم مم المستوى الثاني للثالث بأدا  التدر ب ال يكي العا  بأقسا  المي -

 في أقرب ف   صيكي تالي إلتما  الطالب ساعات المستوى.    

لدراسة ا  كلف الطالب المنقوليم مم المستوى الثالث للرابع بأدا  التدر ب ال يكي الياص وفقا للرنامج ي -
 أو توجه الطالب في أقرب ف   صيكي تالي إلتما  الطالب ساعات المستوى.
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 ساعات تدر ب  وميا  8قع كي العا  والياص أربعة أسابيع لم  منهما وذلك بوامدة التدر ب ال ي - 

 ب.ية التدر و حدد مالس الملية أماكم التدر ب ونظا  توز ع الطالب ونظا  المتابعة والتقييم لعمل    

 ار إلية  تمنح شهادة التيرل إال للطالب ال  م أتموا بنااو التدر ب ال يكي العا  والياص المشال -      

 و اوز أن يسمح للطالب المتيلكيم عم/أو الراسليم في التدر ب بأدائه قل  التيرل.   

 :   مشروع التخرجـ 
 كرعي.يكلف طالب المستوى الرابع  بإعداد مشرو  التيرل وذلك وفقا لللرنامج الدراسي والتوجه ال -

 المدة الق وى للدراسة

لسنة  49امعات دد طبقا للقواعد المنظمة ل لك بقانون تنظيم الاالمدة الق وى للدراسة باميع اللرامج تح _
 .  والئحته التنكي ية وتعد الته وما يستاد مم قوانيم ولوائح أخرى 1972

 : الفصل من الكليةـ 

 يك   الطالب في الحاالت التالية:

 ( مم ه   الالئحة.22تااوز عدد مرات االنسحاب المسموو به طبقاخ للمادة ) إذا -

قوانيم أو ال قانون تنظيم الاامعات والئحته التنكي يةم  نه دراسته في المدة الق وى التي حددها إذا ل -
 الالحقة.صدر بحقه قرار ف   بسلب سلوكي أو أخالقي.واللوائح 

 إذا صدر بحقه قرار ف   بسلب سلوكي أو أخالقي. -

 -نظام الساعات املعتمدة:تعمل الكلية ب:  نظام الدراسة بالكلية

حسب قرر )وتعدد الساعات التي  تلقاها الطالب في المحاضرة الوحدة مضافا لها عدد الساعات العملية للمهي و 
 -كاالتي:(  عات المعتمدة ساعة واحدةاالس ساعة تحسب في (2) الساعات العملية

 ساعات معتمدة 3= ( ساعة عملي 2+ محاضرة ساعة2)  مادةال

 ساعات معتمدة 2= ( ساعة عملي 2+ محاضرة ساعة1)  مادةال
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 -وفيما  لي جدول  وضح الساعات المعتمدة المطلوبة خالل سنوات الدراسة بالملية :

 
 
 

 

 
 
أي مقرر دراسي  ( واال يكون قد رسب في2,5المعدل الك لي في ك  ف   عم )  ال يق -:تبة الشرف مر  -

 خالل فترة دراسته بالاامعة.
 ( للمقرر عدد الساعات المعتمده× مجموع ) النقاط الحاصل عليها الطالب في كل مقرر= المعد  الفصلي 

 اجمالي الساعات المعتمده

 (001× مجموع ) الدرجات الحاصل عليها في االرب  مستويات الدراسيه(= النسبة المئوية للتخرج 

 مجموع الدرجات العظمي للمقررات

دد ساعتها وع 100عات المادة المعتمدة بمعني ان المادة درجتها مم علما بان درجات الطالب تضرب في عدد سا
 (300ساعات معتمدة مثال تمون في التراكمي الدرجة مم )3

 سواء للمادة او التقدير الكلي. التقدير

 
 
 
 
 

 عدد الساعات المعتمدة المتطلقققب  
 المامو  اختياري  اجلققاري 

 10 6 4 متطلبات الاامعة 1

 متطلبات الملية 2
 )المستو ات االول والثاني(

59 6 65 

 متطلبات اللرنامج 3
 )المستو ات الثالث والرابع(

41 
 مواد اجباري 37)
 ساعة تدر ب عا   2+  
 ساعة تدر ب خاص( 2+

24 65 

 ساعة140 36 104 المامو  
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 التقدير العام للتخرج : ـ 

كس رات بنوتحسب التقد هو التقد ر ال ى يح   علية المتيرل مم الملية حسب المعدل التراكمى للتيرل  
 النظا  المتبع فى حساب تقد رات المواد كالتالى:

 التقدير الرمز عدد النقاب النسبة المئو ة للدرجة

 ممتاز)+( +A 4الي اق  مم  3,7مم 100الي  95مم
 ممتاز A 3,7الي اق  مم  3,4مم 95الي اق  مم  90مم
 (-ز)ممتا -A 3,4الي اق  مم  3,1مم 90الي اق  مم  85مم
 جيدجدا)+( B+ 3,1الي اق  مم  3,8مم 85الي اق  مم  80مم
 جيدجدا B 2,8الي اق  مم  2,5مم 80الي اق  مم 75مم
 جيد)+( C + 2,5الي اق  مم  2,2مم 75الي اق  مم  70مم
 جيد C 2,2الي اق  مم  1,9مم 70الي اق  مم  65مم
 ل)+(مقلو D + 1,9الي اق  مم  1,6مم 65الي اق  مم  60مم
 مكلول D 1,6الي اق  مم  1,3مم 60الي اق  مم  55مم
 مشروب (-مقلول) -D 1,3الي اق  مم  1مم 55الي اق  مم  50مم

 راسب F صكر 50اق  مم 

 :مرتبة الشرفـ        
 2,5عم  ق  معدلة الك ليأال يتقد ر جيد جدا على األق  على يمنح المتيرل مرتبة شرن إذا ح   على 

 .خالل دراسته بالاامعةدراسي  وأال يكون قد رسب في أي مقرر دراسي  في اى ف  

 : اإلنذارات األكادمييةـ 

" الي ف قق  , وال يسققا  الطالققب فققي الك قق  1,3انقق ار اكققاديمي اذا ح قق  علققي معققدل تراكمققي اققق  مققم " -1
 ساعة(12الدراسي التالي اال في الحد االدني لعدد ساعات )

 ية .مم عدد الساعات المقررة لم  مقرربغير ع ر يقلله مالس المل %25اذا تغيب الطالب عم الدراسة  -2

 : إعادة مقررـ 
 خرى أذلك المقرر  واالمتحان فيه مرة طرو  إذا رسب الطالب في أي مقرر إجباري عليه إعادته عند

 أو  عادتهإفله  . أما المقررات االختيار ةوتحسب الساعات المعتمدة للمقرر مرة واحدة في المعدل التراكمي
ها سب فير استلدالها. وذلك بعد تسد د الرسو  المقررة لإلعادة  ه ا وتحتسب تقد رات المقررات التي 

 . الطالب في معدله التراكمي  وتظهر في ساله األكاديمي
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 : احلرمان من االمتحان النهائيـ 
ذا إراسي في الك   الديحر  الطالب مم دخول االمتحان النهائي لاميع المقررات التي قا  بتسايلها 

راسب( " )F  و رصد له "مم عدد ساعات ك  مقرر بغير ع ر يقلله مالس الملية %  25 تغيب عم الدراسة
الك    اخ مموال  وجه له إن ار أكاديمي في ذلك الك  . وإذا قل  مالس الملية ع ر الطالب فيعتلر منسحب

 W0و رصد له الرما"

 الويل:لفرقة اة القبول بالكلية لطالب اسياسـ 

القوميقة  يحددها المالس االعلي للاامعات حسب السياسات التي تم قلول الطالب وفقا لقواعد القلول       
م عقللتعليم و بعد أخ  رأى ماالس الاامعقات و ماقالس المليقات حيقث  قتم ترشقيح هق   الكئقات مقم الطقالب 

م والتققي يمكقق الاغرافققيالتوز ققع  مراعققاةع طر قق  مكتققب تنسققي  القلققول بالاامعققات بترتيققب درجققات الناققاو مقق
 تليي ها كاالتى:

 الم ر ة شعبة العلو  )القسم العا ( عامةال الثانو ة شهادةالطالب الحاصليم علي   -1
 الم ر ة شعبة الر اضيات  )قسم الهندسة الاراعية(. ةالعام الثانو ة شهادةالطالب الحاصليم علي  -2
   فيمم الدول العربية أو األجنلية )م ر يم( و رغلون  ةالعام لثانو ةا شهادةالطالب الحاصليم علي  -3
 الدراسة و تم توز عهم مم خالل مكتب التنسي .  إتما     
   فدون  مم الدول العربية أو األجنلية و  در بقلولهم قرار مم وز ر التعليم العالي و كون الطالب الوا -4
   وليم في ي جميع األحوال ال ياوز أن  ا د عدد المقلوليم أو المحتحو لهم ونق  قيدهم بقرار منه  وف    
 .العربية% مم عدد الطالب المقلوليم مم أبنا  جمهور ه م ر  10ك  كليه علي     
 كانوا  أولرسوب بها امم كليات غير مناظرة أو معاهد عليا استنك وا سنوات  المحولون الطالب  -5

 .بمستو ات أعلى ولم  وفقوا     
    ستها بالملية المحول منها  تم درا التيمم كليات مناظرة وبعم  مقاصة بيم المواد  المحولون الطالب  -6
 ة.بالكرقة األولى مرة ثاني قيد البد مم  أنةتدر  بالملية المحول اليها تليم  التيوالمواد     

 سياسة القبول بالكلية لطالب الفرق األعلى:ـ 

يقة يعقد امتحاناتهقا بكل والتيلرا ى المسابقات المركا ة للمعاهد الكنية ال ناعية بشالطالب الحاصليم عل -1
ثانيقة الاراعة )جامعة عيم شمس( حيث  رد ملف الطالب مم مكتب التنسي  و تم قلول الطالب بالكرققة ال

 .بيولوجيم قس –على دبلو  صنايع   لهح و نظرا لح ول الطالب على عاميم بالمعهد بعد  –
 –بيققان حالققة الطالققب  –طققالب المحققوليم مققم كليققات منققاظرة و شققترب موافقققة المليتققيم علققى التحو قق  ال -2

المواد بقالمواد السقاب  دراسقتها مقم حيقث السقاعات    هومطابقة  –درست مم قل   التي العلميالمحتوى 
يلقف فأنهقا تنقق  لمقواد الت باإلضقافةتى خمس مقواد حكان هناك مواد غير مطابقة  إذا -العملية والنظر ة 

 ل منها. كانت أكثر مم ذلك فإن الطالب يعيد السنة الدراسية المحو إذاالسنة التالية أما  إلىللطالب 
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 اإلنتاجيقققةبشقققلرا أو معهقققد المكايقققة  الاراعقققيلطقققالب الحاصقققليم علقققى بكقققالور و  مقققم معهقققد التعقققاون ا -3
لعليقا فيقومقوا بدراسقة سقت مقواد مسقتحدثة عمق  معادلقة بكليقة الاراعقة للتسقاي  بالدراسقات ال –بالاقاز   
 مرحلة البكالور و .  فيبالملية 

 :  اخلطوات املتبعة لقيد الطالبـ 

م وملكققاتهم لمقق  جامعققة ثققم تقققو  الاامعققة بققدورها كشققون الطققالب المرشققحي بإرسققاليقققو  مكتققب التنسققي   -1
 ه   لمشون للملية المرشحيم اليها. بإرسال

 بترخيققت مقم إالالدراسة و ال ياوز القيد بعقد ذلقك  افتتاوقل   نا  على طلب يقدمهيقيد الطالب بالملية ب -2
 يقررها مالس الاامعة. التيحدود القواعد  فيمالقس  الملية 

خلقو  مقم  الطلقيتم قيد الطالب بالملية بعد استيكا  أوراقه وأدا  الرسو  المقررة و بعقد أن  ثلقت المشقف   -3
س األعلقى يضقعها المالق التقي تقد  لهقا وفققا للقواعقد  التيه لمتابعة الدراسة األمراض المعدية و صالحيت
 للاامعات و ماالس المليات.

 تكرغ الطالب للدراسة. -4
 : ما  لى  الملية ملف لم  طالب يحتوى على جميع األوراق المتعلقة بالطالب وعلى األخت فييعد        
  . األوراق المقدمة ألجرا  القيد  -أ
 و نتائاها وتقد راتها (. واالمتحاناتوال الطالب الدراسية و توار يها ) القيد بيان أح -ب
 بيان العقوبات التأد لية الموقعة عليه. -ت
 للطالب. العسكري أوجه النشاب الر اضي و األجتماعى و  -ث
و يعد سا  خاص بك  طالقب  قدون بقه بيقان مقا تضقمنه ملكقه فضقال عقم تقار خ خروجقه مقم الاامعقة و  -ل

 فقي األخقرى المليقة و  فقيبعقد التيقرل   و يكقون هق ا السقا  مقم صقورتيم و تحكق  أحقداها  سلبه وعملقه
 الاامعة.

 : لطالب املستوى االول سياسة التحويلـ 

ها يحققدد التققيتتوافقق  مققع القواعققد العامققة للتحققو الت علققي مسققتوى الاامعققة ووفقققا لقواعققد التحققو الت     
 : اآلتيةالحاالت  في األولي المستوى ز تحو   طالب ياو  :  كاالتيوهى  المالس االعلي للاامعات

 الكرقةالملية و في نكس سنه  فيالقلول  إليهوص   ال يمو  أذا كان الطالب حاصال على الحد األدنى للما -
 الملية تسمح بتحو له و  تم التحو   بموافقة مالس المليتيم . إمكانياتوكانت  ولياأل 

القلقول فقى المليقة فياقوز التحو ق   ليقهإوصق   الق يالحد األدنقى للمامقو  أذا كان الطالب غير حاص  على  -
 ةالعا  لحالته المرضي الطليبقرار مم مالس الملية المحول اليها بنا  على توصيه مم القومسيون 

 علي :الطالب بالسنوات األحتويل ـ 

و فقي جامعقه أخقري بموافققة ياوز تحو   طالب السنوات األخرى مقم كليقه القي نظيرتهقا فقي ذات الاامعقة أ -
مالس المليتقيم الميت قتيم وعلقي طالقب التحو ق  تققديم طلبقه قلق  افتتقاو الدراسقة فقي المليقة التقي  رغقب 
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 التحو   أليها  و اوز لمالس الملية عند الضرورة الق وي قلول التحو   بعد ه ا التار خ.

الاامعققة أو فققي جامعققه أخققري بقققرار مققم أخققري غيققر منققاظر  فققي ذات  ياققوز نققق  قيققد الطالققب مققم كليققه إلققي -
لقلقول مالس المليتيم  وذلك بشرب أن يكون سنه ح وله علي الثانو ة العامة مستوفيا الشقروب المؤهلقة ل

 بالملية وحاصالخ علي المامو  ال ي قللته الملية في تلك السنة. 

لتقي ا واالمتحاناتالسنة التي تابعها  ا التي تيوله الرسو  الاامعية التي دفعها وأعماليحتك  الطالب بالمااي -
 أداها وذلك فيما ال  تعارض مع أحكا  الالئحة الداخليه للملية المحول أليها.

 ميتت القواعد المنظمة لتحو   الطالب و نق  قيدهم. يضع مالس الاامعة ال -

تقم التحو ق  أو النقق   حوال ي در باعتماد التحو   أو نقق  القيقد ققرار مقم رئقيس الاامعقة التقيفي جميع أأل -
 .إليها أو ممم  نيبه مم نوابه 

عتلر القواعد التي يقرهقا مالقس المليقة كشقروب أضقافية لتنظقيم عمليقه التحو ق  شقروب ملامقه عنقد فحقت ت -
 . طلبات التحو  
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 2021/2022للعام اجلامعي  بيان باملقررات اإلجبارية واالختيارية املطروحة خالل الفصل اخلريفى
 ساعة معتمدة ( 24طالب باقني لإلعادة وهم احلاصلني على اقل  وتوى األول ) جديد املس م

 الربنامج العام
 -: املقررات اإلجبارية ملتطلبات الكليةـ 

كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

المتطلب 
 الساب 

ساعات  معم  محاضرة
 معتمدة

 2 - 2 - - أساسيات الر اضة 11301
 2 2 1 - - ليعيةالميميا  الط 11001
 3 2 2 - - نبات زراعى عا  10401
 3 2 2 - - مبادئ الحيوان الاراعى 10801
 1 - 1 - - أساسيات االقت اد 10202
 2 2 1 - - أساسيات الوراثة 11201

 -: املقررات االختيارية ملتطلبات الكلية
 2 2 1 - - إنتال األسماك 10502
 3 2 2 - - رتربية النح  ود دان الحر  10803
 3 2 2 - - مقدمة فى الهندسة الاراعية 11303
 3 2 2 - - تشاير وتامي  المدن والقرى  10943
 3 2 2 - - التثقيف الغ ائى 10718
 3 2 2 - - تنمية الماتمع المحلى الر كى 10239

جـاو  للطالب حريـة دراسـة هـذه املقـررات فـى اى مسـتوى دراسـي وفقـا للمتطلـب السـابق و ـا ال يت
 ساعة معتمدة. 21( من هذه الالئحة وهو  19حدود العبء الدراسي املنصوص عليه فى املادة )

 -: ملتطلبات اجلامعة ةاملقررات االختياري
كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

المتطلب 
 الساب 

ساعات  معم  محاضرة
 معتمدة

 2 - 2 - - الحاسب االلى وتطليقاته الهندسية 40001
 2 - 2 - - دراسة الادوى وتقو م المشروعات 50001
 2 - 2 - - اللغة العربية 70142
 2 - 2 - - الثقافة الر اضية 80001
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ــة املطروحــة خــالل الفصــل اخلريفــى للعــام اجلــامعي  ــاملقررات اإلجباريــة واالختياري م 2021/2022بيــان ب
ــ واملســتوى الثــاني ) جديــد  ســاعة معتمــدة  فــأكثر فــى  24ى طــالب بــاقني لإلعــادة وهــم احلاصــلني عل

 املستوى األول (.
 الربنامج العام

 -: املقررات اإلجبارية ملتطلبات الكلية
 ساعات معتمدة معم  محاضرة المتطلب الساب  كود المقرر اسم المقرر كود المقرر
 3 2 2 - - كيميا  حيو ة زراعية 10701
 2 2 1 الميميا  العضو ة 11002 الميميا  التحليلية 11003
 3 2 2 - - أساسيات المحاصي  11101
 2 2 1 - - أساسيات إنتال الدواجم 10601
طليعة وأرصاد جو ة  10102 أساسيات االراضى 10101

 زراعية
2 2 3 

 2 2 1 - - أساسيات إنتال الكاكهة 10901
 -: املقررات االختيارية ملتطلبات الكلية

 2 2 1 مبادئ االقت اد الاراعى 10201 االدارة المارعية الحد ثة 10203
 3 2 2 ميكروبيولوجيا زراعية 10402 تدو ر الميلكات الاراعية 10423
 3 2 2 أساسيات االراضى 10101 نظم رى وتسميد االراضى ال حراو ة 10103
 3 2 2 أساسيات اليضر 10916 التقنيات الحيو ة فى اليضر 10928
 2 2 1 أساسيات علو  االلبان 10301 المشروعات الللنية ال غيرة 10302

للطالب حريـة دراسـة هـذه املقـررات فـى اى مسـتوى دراسـي وفقـا للمتطلـب السـابق و ـا ال يتجـاو  
 ساعة معتمدة. 21( من هذه الالئحة وهو  19حدود العبء الدراسي املنصوص عليه فى املادة )

 ملتطلبات اجلامعة ةاملقررات االختياري
كود  اسم المقرر كود المقرر

 المقرر
 ساعات معتمدة معم  محاضرة المتطلب الساب 

 2 - 2 - - الحاسب االلى وتطليقاته الهندسية 40001
 2 - 2 - - دراسة الادوى وتقو م المشروعات 50001
 2 - 2 - - اللغة العربية 70142
 2 - 2 - - الثقافة الر اضية 80001
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م 2021/2022م اجلـامعي روحة خالل الفصل اخلريفى للعـابيان باملقررات اإلجبارية واالختيارية املط
 . ساعة معتمدة ( 24طالب باقني لإلعادة وهم احلاصلني على اقل  واملستوى األول ) جديد 

 برنامج  اهلندسة الزراعية
 -: املقررات اإلجبارية ملتطلبات الكلية

كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

عات سا معم  محاضرة المتطلب الساب 
 معتمدة

 2 2 1 - - الميميا  الطليعية 11001
 3 2 2 - - نبات زراعى عا  10401
هندسة تحليلية + جلر + تكاض   11304

 وتمام 
- - 2 2 3 

 3 2 2 - - استاتيكا ود ناميكا 11307
مقدمة فى الهندسة الاراعية  11308

 والنظم الحيو ة
- - 2 2 3 

 -: كليةاملقررات االختيارية ملتطلبات ال
 2 2 1 - - أساسيات إنتال الدواجم 10601
 3 2 2 - - مقرر حر 10601

للطالب حريـة دراسـة هـذه املقـررات فـى اى مسـتوى دراسـي وفقـا للمتطلـب السـابق و ـا ال يتجـاو  
 ساعة معتمدة. 21( من هذه الالئحة وهو  19حدود العبء الدراسي املنصوص عليه فى املادة )

 -: ملتطلبات اجلامعة ةرياملقررات االختيا
كققققققققققققققققققود 
 المقرر

كققققققققققققققققققققود  اسم المقرر
 المقرر

سقققققققققققققققققققاعات  معم  محاضرة المتطلب الساب 
 معتمدة

 2 - 2 - - الحاسب االلى وتطليقاته الهندسية 40001
 2 - 2 - - دراسة الادوى وتقو م المشروعات 50001
 2 - 2 - - اللغة العربية 70142
 2 - 2 - - الثقافة الر اضية 80001

 
 
 

عي م الجييييامبيييييان بييييالمقررات ارجبارييييية واالختيارييييية المطروحيييية خييييالل الفصييييل الخريفييييى للعييييا
 24ى طييييالب بيييياقين لمعييييادة وهييييم الحاصييييلين عليييي والمسييييتوى الثيييياني ) جديييييد م 2021/2022

 ساعة معتمدة  ف كثر فى المستوى األول (.
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 الربنامج  اهلندسة الزراعية
 -:كليةاملقررات اإلجبارية ملتطلبات ال

 

كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معم  محاضرة المتطلب الساب 
 معتمدة

 2 4 - - - 2رسم هندسى  11306
أساسققيات وتطليقققات المهربققا  فققى  11314

 الاراعة
- - 2 2 3 

 3 2 2 - - أساسيات المحاصي  11101
 2 2 1 - - أساسيات إنتال الكاكهة 10901
طليعة وأرصاد جو ة  10102 اضىأساسيات االر  10101

 زراعية
2 2 3 

 -: املقررات االختيارية ملتطلبات الكلية
مبادئ االقت اد  10201 اإلدارة المارعية الحد ثة 10203

 الاراعى
1 2 2 

أساسيات اإلنتال  10501 إنتال األسماك 10502
 الحيواني

1 2 2 

 3 2 2 - - مقرر حر -
ات فــى اى مســتوى دراســي وفقــا للمتطلــب الســابق و ــا ال للطالــب حريــة دراســة هــذه املقــرر

ــادة ) ــى امل ــه ف ــبء الدراســي املنصــوص علي ــاو  حــدود الع ــو  19يتج ــة وه  21( مــن هــذه الالئح
 ساعة معتمدة.
 -: ملتطلبات اجلامعة ةاملقررات االختياري

 

كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معم  محاضرة المتطلب الساب 
 معتمدة

 2 - 2 - - الحاسب االلى وتطليقاته الهندسية 40001
 2 - 2 - - دراسة الادوى وتقو م المشروعات 50001
 2 - 2 - - اللغة العربية 70142
 2 - 2 - - الثقافة الر اضية 80001

 الجيييييامعي بييييييان بيييييالمقررات ارجباريييييية واالختياريييييية المطروحييييية خيييييالل الفصيييييل الخريفيييييى للعيييييام
 الرابع ( والثالث   تويين) المس م2021/2022

 برنامج  اإلنتاج النباتي -1
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 -: املقررات اإلجبارية ملتطلبات برنامج اإلنتاج النباتي
كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معم  محاضرة المتطلب الساب 
 معتمدة

 -: الفصل اخلريفي –املستوى الثالث 
 3 3 2 محاصي أساسيات ال 11101 إنتال محاصي  الحق  11104
 3 2 2 أساسيات انتال الكاكهة 10901 إنتال الكاكهة فى م ر 10902
 3 2 2 أساسيات اليضر 10916 إنتال محاصي  اليضر 10917
 2 2 1 ميكروبيولوجيا زراعية 10402 أساسيات وقاية النبات 10403
 3 2 2 - - أساسيات اإلرشاد الاراعى 10221

  -: ريفيالفصل اخل –املستوى الرابع 
أساسيات الاهور ونباتات  10929 إنتال نباتات الا نة 10932

 الا نة
2 2 3 

 3 2 2 أساسيات اليضر 10916 الاراعة المحمية فى اليضر 10918
 2 2 1 - - إح ا  وت ميم التاارب 11102

 -:من ختصصات أخرى مرتبطة بربنامج اإلنتاج النباتي ةاملقررات االختياري
كود 
 المقرر

كود  سم المقررا
 المقرر

ساعات  معم  محاضرة تطلب الساب الم
 معتمد 

 3 2 2 حشرات عا  10802 المكافحة الحيو ة 10808
 3 2 2 حشرات عا  10802 حشرات محاصي  الحق  10810
 3 2 2 أساسيات وقاية النبات 10403 أمراض المحاصي  البستانية 10409

 3 2 2 - - مقرر حر 
  -:ارية جملال احملاصيلاملقررات االختي

 

كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معم  محاضرة تطلب الساب الم
 معتمد 

تربيققققققة المحاصققققققي  بالتقنيققققققات  11107
 الحيو ة

 3 2 2 أساسيات تربية نبات 11106

تربيقققة المحاصقققي  االسقققتوائية  11108
 وتحت االستوائية

 3 2 2 أساسيات تربية نبات 11106

 3 2 2 - - الحشائش ومكافحتها 11111
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 3 2 2 أساسيات المحاصي  11101 تقسيم وتركيب المحاصي  11112
تمنولوجيقققا القطقققم ومحاصقققي   11114

 األليان النباتية
- - 2 3 3 

رى وتسقققققققققققميد المحاصقققققققققققي   11116
 الحقلية

 3 3 2 أساسيات االراضى 10101

إنتال المحاصي  فى االراضقى  11118
 حد ثة االست الو

- - 2 3 3 

 -: املقررات االختيارية جملال الفاكهة
كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معم  محاضرة تطلب الساب الم
 معتمد 

 3 2 2 أساسيات الكاكهة 10901 إعداد وتيا م الكاكهة 10904
 3 2 2 أساسيات الكاكهة 10901 إنتال الموالح 10906
 3 2 2 أساسيات االراضى 10101 تسميد ورى الكاكهة 10908
 3 2 2 - - إنتال العنب 10911
 3 2 2 أساسيات الكاكهة 10901 تربية وتقليم الكاكهة 10912
 3 2 2 - - الاراعة العضو ة فى الكاكهة 10913
 3 2 2 فاكهة المناط  االستوائية 10914 فاكهة المناط  ال حراو ة 10914

 -:املقررات االختيارية جملال اخلضر
كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معم  محاضرة المتطلب الساب 
 معتمدة

 3 2 2 إنتال محاصي  اليضر 10917 إنتال ب ور المحاصي  10919
 3 2 2 أساسيات اليضر 10916 إنتال شتالت اليضر 10921
 3 2 2 أساسيات اليضر 10916 تربية نباتات اليضر 10923
 3 2 2 أساسيات اليضر 10916 شتو ةمحاصي  اليضر ال 10925
 3 2 2 - - التقنيات الحيو ة فى اليضر 10928

 -: املقررات االختيارية جملال الزهور ونباتات الزينة وتنسيق احلدائق
كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معم  محاضرة المتطلب الساب 
 معتمدة

 3 2 2 - - األشاار والشايرات ونيي  الا نة 10934
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 3 2 2 أساسيات تربية نبات 11106 تربية نباتات الا نة وزراعة األنساة 10936
 3 2 2 - - إنتال ب ور وتقاوى نباتات الا نة 10940
 3 2 2 - - تشاير وتامي  المدن والقرى  10943
أب ققال الا نقققة والمتسققلقات والنباتقققات  10942

 المائية
- - 2 2 3 

أساسيات الاهور  10929 ات الا نةتقسيم الاهور ونبات 10933
 ونباتات الا نة

2 2 3 

فسيولوجى نبات  10421 فسيولوجيا نباتات الا نة 10939
 زراعى

2 2 3 
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عي م الجيييياميييييان بييييالمقررات ارجبارييييية واالختيارييييية المطروحيييية خييييالل الفصييييل الخريفييييي للعيييياب
 الرابع ( والثالث   ) المستويين م2021/2022

 :اج احليواني والداجىن والسمكيبرنامج اإلنت ـ  2
 -:املقررات اإلجبارية ملتطلبات برنامج اإلنتاج احليواني والداجىن والسمكي  

كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معم  محاضرة طلب الساب المت
 معتمد 

 -: الفصل اخلريفي –املستوى الثالث 
أساسيات ارنتاج  10501 أساسيات فسيولوجيا الحيوان الاراعى 10504

 الحيوانى
2 2 3 

أساسيات ارنتاج  10501 أساسيات تغ ية الحيوان الاراعى 10505
 الحيواني

2 2 3 

 3 2 2 أساسيات الوراثة 11201 أساسيات تربية الدواجم 10603
أساسيات ارنتاج  10501 أسس وأساليب االستارا  السمكى 10507

 الحيواني
2 2 3 

ميكروبيولوجيا  10402 ية النباتاساسيات وقا 10403
 زراعية

1 2 2 

 3 2 2 - - أساسيات اإلرشاد الاراعى 10221
 -: الفصل اخلريفي –املستوى الرابع 

أساسيات ارنتاج  10501 نظم اإلنتال الحيواني 10506
 الحيوانى

2 2 3 

أساسيات إنتاج  10601 ال حة واآلمان الحيوي للدواجم 10606
 الدواجن

2 2 3 

 2 2 1 - - إح ا  وت ميم التاارب 11102
 -: املقررات االختيارية من ختصصات أخرى مرتبطة بربنامج اإلنتاج احليواني والداجىن والسمكى

كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة تطلب السابدالم
 معتمده

 3 2 2 - - الحشرات الطبية والبيطرية 10809

 3 2 2 أساسيات الوراثة 11201 ئروراثة عشا 11205

محتيييييارات فيييييى عليييييوم وتكنولوجييييييا  10716
 األجذية

- - 2 2 3 

 3 2 2 - - مقرر حر -   
 -:املقررات االختيارية جملال اإلنتاج احليواني

كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة تطلب السابدالم
 معتمده

أساسيات ارنتاج  10501 إنتاج ماشية اللحم 10509
 الحيواني

2 2 3 



 47 

أساسيات تربية  10503 إنتاج األجنام والماعز 10511
 الحيوان الزراعي

2 2 3 

تكنولوجيييييا جمييييع وحفييييي السييييائل المنييييوى  10513
 واألجنة

- - 2 2 3 

إنتاج محاصيل العلف  11115 تكنولوجيا تقييم وإعداد مواد العلف 10515
 والمراعى

2 2 3 

جيا الةيييدد الصيييماء والجهييياز فسييييولو 10518
 العصبي

أساسيات فسيولوجيا  10504
 الحيوان الزراعي

2 2 3 

أساسيات تةذية  10505 بيولوجيا األضافات الةذائية 10517
 الحيوان الزراعى

2 2 3 

 -: املقررات االختيارية جملال إنتاج الدواجن
كود  اسم المقرر كود المقرر

 المقرر
ساعات  م مع محاضرة تطلب الساب الم

 معتمد 
 3 2 2 أساسيات إنتال الدواجم 10601 أساسيات إنتال ورعاية الدواجم 10607
 3 2 2 أساسيات تربية الدواجم 10603 وراثة ال كات فى الدواجم 10609
فسقققققيولوجيا النمقققققو والغقققققدد ال قققققما  فقققققى  10613

 الدواجم
أساسيات فسيولوجيا  10604

 الدواجم
2 2 3 

 3 2 2 - - تكر غ والحضانةتمنولوجيا ال 10610
 3 2 2 أساسيات تغ ية الدواجم 10605 األصنان غير الغ ائية فى أعالن الدواجم 10617
 3 2 2 - - تمنولوجيا مشار ع الدواجم 10618

 -:املقررات االختيارية جملال إنتاج األمساك      
كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

اعات س معم  محاضرة المتطلب الساب 
 معتمدة

 3 2 2 أساسيات تغ ية الدواجم 10605 أسماك الميا  الع بة والمالحة 10521
 3 2 2 - - أسماك الا نة 10523
بيولوجيققققققا األسققققققماك واألحيققققققا   10525

 المائية
- - 2 2 3 

أسس وأساليب االستارا   10532 طرق صيد األسماك 10527
 السمكى

2 2 3 

فققققى  الهضققققم والتمثيقققق  الغقققق ائى 10529
 األسماك

- - 2 2 3 

 3 2 2 - - التغ ية التطليقية لألسماك 10531
 

بيييييان بييييالمقررات ارجبارييييية واالختيارييييية المطروحيييية خييييالل الفصييييل الخريفييييي للعييييام 
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  الرابع ( والثالث   ) المستويين م2021/2022الجامعي 

 :برنامج علوم األغذية -3
 -: املقررات اإلجبارية ملتطلبات علوم األغذية

كود  اسم المقرر المقرركود
 المقرر

ساعات  معم  محاضرة المتطلب الساب 
 معتمدة

 -:الفصل اخلريفي –املستوى الثالث 
أساسيات تمنولوجيا  10702 كيميا  وتحلي  األغ ية 10703

 األغ ية
2 2 3 

 3 2 2 ميكروبيولوجيا زراعية 10402 ميكروبيولوجيا األغ ية 10704
 3 2 1 أساسيات علو  األلبان 10301 يا  األلبانأساسيات كيم 10303
 3 2 2 ميكروبيولوجيا زراعية 10402 ميكروبيولوجيا الللم ومنتااته 10304
 3 2 2 أساسيات علو  األلبان 10301 تمنولوجيا الالم 10406
  2 2 1 ميكروبيولوجيا زراعية 10402 أساسيات وقاية النبات 10403
 3 2 2 - - لاراعيأساسيات اإلرشاد ا 10221

 -: الفصل اخلريفى –املستوى الرابع 
أساسيات تمنولوجيا  10702 جودة األغ ية ومراقبة اإلنتال 10706

 األغ ية
2 2 3 

 2 2 1 - - إح ا  وت ميم التاارب 11102
 -: مقررات اختيارية من ختصصات أخرى مرتبطة بربنامج علوم األغذية

كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 مقررال

ساعات  معم  محاضرة المتطلب الساب 
 معتمدة

حشققققققققرات و فققققققققات الميققققققققازن  10813
 والم انع

- - 2 2 3 

تمنولوجيقققققققا إنتقققققققال وتسقققققققو    10611
 منتاات الدواجم

 3 2 2 أساسيات إنتال الدواجم 10601

أساسيات اإلنتال  10501 إنتال ماشية اللحم 10509
 الحيواني

2 2 3 

 3 2 2 - - مقرر حر -

 -: قررات االختيارية جملال تكنولوجيا األغذيةامل
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كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معم  محاضرة المتطلب الساب 
 معتمدة

اإلنا مات والتحوالت  10705 التيمرات ال ناعية 10708
 الحيو ة

2 2 3 

أساسيات تمنولوجيا  10702 الا وت والدهون ومنتااتها  10710
 االغ ية

2 2 3 

الشقققققققروب ال قققققققحية لم قققققققانع  10712
 األغ ية

- - 2 2 3 

 3 2 2 - - تعلئة وتغليف األغ ية 10714
ميتققارات فققى علققو  وتمنولوجيققا  10716

 األغ ية
- - 2 2 3 

 -: املقررات االختيارية جملال األلبان
 ساعات معم  محاضرة المتطلب الساب  كود المقرر اسم المقرر كود المقرر

 معتمدة
 3 2 2 أساسيات كيميا  األلبان 10303 نولوجيا الللم السائ تم 10308
 3 2 2 أساسيات علو  األلبان 10301 التشر عات الللنية 10309
 3 2 2 - - مراقبة جودة األلبان ومنتااتها 10312
معدات ووحدات إنتال  11346 تعلئة وتغليف منتاات األلبان 10314

 األغ ية واأللبان
2 2 3 

 3 2 2 - - ات تحكيم الللم ومنتااتهأساسي 10316
 3 2 2 - - الللم وتغ ية اإلنسان  10318
مققدخ  إلققى التمنولوجيققا الحد ثققة  10320

 فى ماال األلبان
- - 2 2 3 
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بييييييان بيييييالمقررات ارجباريييييية واالختياريييييية المطروحييييية خيييييالل الفصيييييل الخريفيييييى للعيييييام الجيييييامعي 
 ( الرابعو الثالث   ) المستويين م2021/2022

 برنامج وقاية النبات -4
 -: املقررات اإلجبارية ملتطلبات برنامج وقاية النبات

كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معم  محاضرة المتطلب الساب 
 معتمدة

 -: الفصل اخلريفى –املستوى الثالث 
مورفولوجيقققققققققا وتقسقققققققققيم  10805

 الحشرات
 3 2 2 حشرات عا  10802

ألمققققققققققراض أساسققققققققققيات ا 10405
 البكتير ة

 3 2 2 ميكروبيولوجيا زراعية 10402

كيميقققا  وسقققمية مليقققدات  11004
 اآلفات

 3 2 2 الميميا  العضو ة 11002

 2 2 1 ميكروبيولوجيا زراعية 10402 أساسيات وقاية النبات 10403
أساسققققققققققققيات اإلرشققققققققققققاد  10221

 الاراعي
- - 2 2 3 

 -: الفصل اخلريفى –املستوى الرابع 
 3 2 2 حشرات عا  10802 الحشرات االقت ادية 10804
 2 2 1 نبات زراعى عا  10401 بيئة النبات الاراعي 10441
 2 2 1 - - إح ا  وت ميم التاارب 11102

 -:مقررات اختيارية من ختصصات أخرى مرتبطة بربنامج وقاية النبات
كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معم  محاضرة المتطلب الساب 
 معتمدة

الاراعققققققة المحميققققققة فققققققى  10918
 م ر

 3 2 2 أساسيات اليضر 10916

اللققققققققققققرامج واألنشققققققققققققطة  10223
 اإلرشادية

 3 2 2 أساسيات اإلرشاد الاراعي 10221

 3 2 2 مليدات الحشائش والكطر ات 11005 الحشائش ومكافحتها 11111
 3 2 2 - - مقرر حر -

 -:ت االقتصاديةاملقررات االختيارية جملال احلشرا
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كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معم  محاضرة المتطلب الساب 
 معتمدة

 3 2 2 حشرات عا  10802 بيئة الحشرات 10807
 3 2 2 كيميا  وسمية مليدات االفات 11004 المكافحة الحيو ة 10808
الحشققققققققققققققرات الطليققققققققققققققة  10809

 والليطر ة
 3 2 2 الحشرات االقت ادية 10804

 3 2 2 حشرات عا  10802 حشرات محاصي  الحق  10810
حشقققرات و فقققات الميقققازن  10813

 والم انع
- - 2 2 3 

 3 2 2 مورفولوجيا وتقسيم الحشرات 10805 أكارو  10815
 -:املقررات االختيارية جملال أمراض النبات

كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة المتطلب السابد
 معتمدة

 3 2 2 - - أمراض ما بعد الحصاد 10407

أمراض المحاصيل  10409
 البستانية

 3 2 2 أساسيات إنتاج الفاكهة 10901

األمراض النيماتودية  10411
 ومكافحتها

أساسيات األمراض  10406
 الفيروسية والنيماتودية

2 2 3 

أمراض النباتات جير  10413
 الطفيلية

 3 2 2 باتأساسيات وقاية الن 10403

فسيولوجيا النباتات  10415
 المريضة

 3 2 2 بيئة النبات الزراعي 10442

مضادات األكسدة  10417
 ومستحثات المقاومة

 3 2 2 كيمياء حيوية زراعية 10701

فسيولوجيا ارجهاد  10419
 البيئى للنبات

- - 2 2 3 

 -:املقررات االختيارية جملال مبيدات اآلفات
كود 
 المقرر

كود  لمقرراسم ا
 المقرر

ساعات  معم  محاضرة المتطلب الساب 
 معتمدة

 3 2 2 - - تمنولوجيا تاهيا المليدات 11007
كيميا  وسمية مليدات  11004 إدارة مكافحة اآلفات 11009

 اآلفات
2 2 3 

مكافحة الحشرات المنالية  11011
 والقوارض

- - 2 2 3 
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  وسمية مليدات كيميا 11004 مقاومة اآلفات للمليدات 11013
 االفات

2 2 3 

 3 2 2 الميميا  العضو ة 11002 كيميا  المركبات اآلروماتية 11015
 3 2 2 - - كيميا  التحلي  الدقي  11017
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بيييييان بييييالمقررات ارجبارييييية واالختيارييييية المطروحيييية خييييالل الفصييييل الخريفييييى للعييييام الجييييامعي 
 الرابع ( والثالث   ) المستويين م2021/2022

 -: برنامج التكنولوجيا احليوية الزراعية -5
 -:املقررات اإلجبارية ملتطلبات برنامج التكنولوجيا احليوية الزراعية

 

كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معم  محاضرة المتطلب الساب 
 معتمدة

 -: الفصل اخلريفى –املستوى الثالث 
 3 2 2 ات الوراثةأساسي 11201 وراثة المائنات الدقيقة 11203
 3 2 2 - - الاينو  واللروتينات 11204
 2 2 1 نبات زراعى عا  10401 تقسيم البكتير ا 10424
 3 2 2 ميكروبيولوجيا زراعية 10402 اليلية الميكروبية 10425
 2 2 1 ميكروبيولوجيا زراعية 10402 أساسيات وقاية النبات 10403
 3 2 2 - - أساسيات اإلرشاد الاراعي 10221

 -:الفصل اخلريفى –املستوى الرابع 
 3 2 2 أساسيات الوراثة 11201 الوراثة الممية 11206
 3 2 2 - - المواد المنتاة ميكروبيولوجيا 10426
 3 2 2 ميكروبيولوجيا زراعية 10402 ميكروبيولوجيا تدو ر الميلكات 10427

 -: وم التكنولوجيا احليوية الزراعيةمقررات اختيارية من ختصصات أخرى مرتبطة بربنامج عل
كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معم  محاضرة المتطلب الساب 
 معتمدة

أساسيات تمنولوجيا  10702 ميكروبيولوجيا األغ ية 10704
 األغ ية

2 2 3 

مبادئ االقت اد  10201 اقت اديات التعاون الاراعي 10218
 الاراعى

2 2 3 

 3 2 2 - - مقرر حر -
 -:املقررات االختيارية جملال الوراثة

كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معم  محاضرة المتطلب الساب 
 معتمدة

 3 2 2 - - وراثة عشائر 11208
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 3 2 2 الاينو  واللروتينات 11204 الوراثة واليليه 11215
 3 2 2 - - وراثة فسيولوجية 11212
 3 2 2 الاينو  واللروتينات 11204 اتمعالوراثة والم 11214
 3 2 2 - - الوراثة ال يدالنية 11216
 3 2 2 - - وراثة الدروسكيال 11218

 -: املقررات االختيارية جملال امليكروبيولوجيا الزراعية
كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معم  محاضرة المتطلب الساب 
 معتمدة

 3 2 2 - - التسميد الحيوي  ميكروبيولوجيا 10429
 3 2 2 - - عيش الغراب 10432
 3 2 2 - - ميكروبيولوجيا مكافحة اآلفات 10433
 3 2 2 اليلية الميكروبية 10426 اإلنا مات الميكروبية 10435
 3 2 2 أساسيات وقاية النبات 10403 أساسيات الكيروسات 10437
وجيا المائنات الحية فسيول 10428 تقنيات الميكروبيولوجيا 10439

 الدقيقة
2 2 3 
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بيييييان بييييالمقررات ارجبارييييية واالختيارييييية المطروحيييية خييييالل الفصييييل الخريفييييى للعييييام الجييييامعي 
 الرابع ( والثالث   ) المستويين م2021/2022

  االقتصادية واالجتماعية الزراعية مبرنامج العلو -6
 -: ادية واالجتماعية الزراعيةاملقررات اإلجبارية ملتطلبات برنامج العلوم االقتص

كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معم  محاضرة المتطلب الساب 
 معتمدة

 الفصل اخلريفي –املستوى الثالث 
مبادئ االقتصاد  10201 اقتصاديات ارنتاج الزراعي 10206

 الزراعي
2 2 3 

 3 2 1 - - مجاالت العمل االرشادى 10224

والمنيمات  المالسسات 10240
 االجتماعية الريفية

 3 2 2 مبادئ المجتمع الريفى 10238

أسس وأساليب االستزراع  10507
 السمكى

أساسيات ارنتاج  10501
 الحيواني

2 2 3 

 2 2 1 ميكروبيولوجيا زراعية 10402 أساسيات وقاية النبات 10403

 3 2 2 - - أساسيات اررشاد الزراعي 10221

 : الفصل اخلريفى –املستوى الرابع 
التنمية االقتصادية والسياسية  10207

 الزراعية
 3 2 2 مبادئ االقتصاد الزراعى 10201

أساسيات اررشاد  10221 البرامج واألنشطة اررشادية 10223
 الزراعي

2 2 3 

 3 2 2 مبادئ المجتمع الريفى 10238 المشكالت االجتماعية الريفية 10242

 -:صصات أخرى مرتبطة بربنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعيةمقررات اختيارية من خت
كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة المتطلب السابد
 معتمدة

أساسيات إنتاج ورعاية  10607
 الدواجن

 3 2 2 أساسيات إنتاج الدواجن 10601

تاج أساسيات ارن 10501 نيم ارنتاج الحيواني 10506
 الحيواني

2 2 3 

 3 2 2 أساسيات الخضر 10916 إنتاج محاصيل الخضر 10917

 3 2 2 أساسيات المحاصيل 11101 إنتاج محاصيل الحقل 11104

 3 2 2 - - مقرر حر -

 -:املقررات االختيارية جملال االقتصاد الزراعي
كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

عات سا معمل محاضرة المتطلب السابد
 معتمدة

اقتصاديات ارنتاج  10206 التمويل واالئتمان الزراعى 10209
 الزراعي

2 2 3 

اقتصاديات ارنتاج  10206 تقييم المشروعات الزراعية 10210
 الزراعي

2 2 3 



 56 

 3 2 2 - - محاسبة التكاليف الزراعية 10211

اقتصاديات الموارد األرضية  10212
 والمائية

- - 2 2 3 

جارب الخارجية االلكترونية الت 10213
 الزراعية

 3 2 2 التسويد الزراعي 10208

اقتصاديات ارنتاج  10206 اقتصاديات التعاون الزراعى 10218
 الزراعي

2 2 3 

 -:املقررات االختيارية جملال اإلرشاد الزراعي
كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معم  محاضرة المتطلب الساب 
 معتمدة

اللرامج واألنشطة  10223 التدر ب االرشادى 10226
 اإلرشادية

2 2 3 

 3 2 2 مااالت العم  االرشادى 10224 المطلوعات اإلرشادية الحد ثة 10227
 3 2 2 - - الطرق والمعنيات اإلرشادية 10228
 3 2 2 - - إرشاد المرأة الر فية 10229
واألنشطة اللرامج  10223 تحلي  المشكالت اإلرشادية 10230

 اإلرشادية
2 2 3 

اللرامج واألنشطة  10223 جودة اليدمة اإلرشادية 10231
 اإلرشادية

2 2 3 

 -: املقررات االختيارية جملال اجملتمع الريفي
كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معم  محاضرة المتطلب الساب 
 معتمدة

 3 2 2 - - تحلي  االستيطان الر كى 10243
 3 2 2 مبادئ الماتمع الر كى 10238 علم اجتما  الليئة الر فية 10244
تنمية الماتمعات الر فية  10245

 المستحدثة
المؤسسات والمنظمات  10240

 االجتماعية الر فية
2 2 3 

السكان الر كيون والتنمية  10246
 الر فية

 3 2 2 القيادة والتنمية الر فية 10241

 3 2 2 - - بحوث اجتماعية ر فية 10247
 3 2 2 - - تيطيط برامج التنمية الر فية 10248
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عي م الجييييامبيييييان بييييالمقررات ارجبارييييية واالختيارييييية المطروحيييية خييييالل الفصييييل الخريفييييي للعييييا
 -: الرابع ( والثالث   ) المستويين م2021/2022

 برنامج اهلندسة الزراعية -7
 -: اعية والنظم احليويةاملقررات اإلجبارية ملتطلبات برنامج اهلندسة الزر

كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معم  محاضرة المتطلب الساب 
 معتمدة

 -: الفصل اخلريفى –املستوى الثالث 
 2 - 2 - - نظر ة الدوال والمعادالت التكاضلية 11315
 3 2 2 - - هيدروليكا وميكانيكا موائع 11316
 3 2 2 - - ت ميم  الت 11318
 3 2 2 - - المساحة المستو ة وتطليقاتها 11310
هندسة تحليلية  11304 نظر ة اإلنشا ات وتحلي  اإلجهادات 11312

+جلر+تكاض  
 وتمام 

2 2 3 

 3 2 2 - - أساسيات اإلرشاد الاراعي 10223
 -:الفصل اخلريفي –املستوى الرابع 

 3 2 2 - - هندسة الت نيع الغ ائي 11323
 3 2 2 - - باني والمنشآت الاراعيةهندسة الم 11324
 2 2 1 - - إح ا  وت ميم التاارب 11102

 -: املقررات االختيارية ختصص هندسة القوى واآلالت الزراعية
كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معم  محاضرة المتطلب الساب 
 معتمدة

 3 2 2 - - صيانة جرارات و الت زراعية 11325
 3 2 2 - - ت است الو االراضى ال 11326

 -:املقررات االختيارية ختصص هندسة نظم املياه والري والصرف احلقلى
كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معم  محاضرة المتطلب الساب 
 معتمدة

 3 2 2 - - تمنولوجيا إدارة الميا  11330
 3 2 2 - - ت ميم نظم الري وال رن 11331
 -:االختيارية ختصص هندسة التصنيع الزراعي وتكنولوجيا ما بعد احلصاداملقررات 
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كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معم  محاضرة المتطلب الساب 
 معتمدة

 3 2 2 - - هندسة م انع األغ ية واأللبان 11335
 3 2 2 - - تمنولوجيا ف   المواد الاراعية 11336
 3 2 2 - - المواد الاراعيةهندسة نق  وتداول  11337

 -:املقررات االختيارية ختصص هندسة النظم احليوية
كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معم  محاضرة المتطلب الساب 
 معتمدة

 3 2 2 - - هندسة التحكم الليئى 11340
نظم التحكم الليئى فى المنشآت  11341

 الاراعية
- - 2 2 3 
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ت ارجبارييييية واالختيارييييية المطروحيييية خييييالل الفصييييل الخريفييييى للعييييام الجييييامعي بيييييان بييييالمقررا
 -: الرابع( والثالث    ) المستويين م2021/2022

 برنامج االراضى واملياه -8  
 -:املقررات اإلجبارية ملتطلبات برنامج االراضى واملياه

كود 
 المقرر

 ت معتمدةساعا معم  محاضرة المتطلب الساب  كود المقرر اسم المقرر

 -:الفصل اخلريفى –املستوى الثالث 
ميكروبيولوجيققققققققققققا االراضققققققققققققى  10106

 الاراعية
 3 2 2 ميكروبيولوجيا زراعية 10404

 3 2 2 أساسيات االراضى 10101 صيور ومعادن االراضى 10107
 3 2 2 - - صيانة االراضى 10114
 3 2 2 - - إنتال محاصي  الحق  11104
 3 2 1 ميكروبيولوجيا زراعية 10402 النبات أساسيات وقاية 10403
 2 2 2 - - أساسيات اإلرشاد الاراعي 10221

 -:الفصل اخلريفى –املستوى الرابع 
أساسققققققققيات الققققققققرى وال ققققققققرن  10109

 الاراعي
- - 2 2 3 

 3 2 2 طليعة وأرصاد جو ة 10102 طليعة االراضى 10110
 2 2 1 - - إح ا  وت ميم التاارب 11102

 
 -:ات اختيارية من ختصصات اخرى مرتبطة بربنامج االراضى واملياهمقرر
كود 
 المقرر

ساعات  معم  محاضرة المتطلب الساب  كود المقرر اسم المقرر
 معتمدة

 3 2 2 أساسيات اليضر 10916 الاراعة المحمية فى اليضر 10918
 3 2 2 - - فاكهة المناط  ال حراو ة 10914

 3 2 2 - - مقرر حر -
 -: ملقررات االختيارية ختصص برنامج االراضى واملياها

كود 
 المقرر

ساعات  معم  محاضرة المتطلب الساب  كود المقرر اسم المقرر
 معتمدة

 3 2 2 كيميا  االراضى 10111تمنولوجيقققققققا وكيميقققققققا  تقققققققدو ر  10115
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 الميلكات الاراعية
 3 2 2 - - خ وبة أراضى 10116
 3 2 2 - - ومعالاتهاتلوث التربة والمياة  10117
 3 2 2 تغ ية نبات 10108 أسمدة وتسميد 10118
 3 2 2 - - ح ر وتقييم االراضى 10119
 3 2 2 ميكروبيولوجيا زراعية 10402 الاراعة العضو ة والحيو ة 10120
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 م2021/2022بيان باملقررات اإلجبارية واالختيارية املطروحة خـالل الفصـل الشـتوي للعـام اجلـامعي  
  املستوى األول

 الربنامج العام                                                               
 -: املقررات اإلجبارية ملتطلبات الكلية

كقققققققققققققققققود 
 المقرر

كققققققققققققققققققود  اسم المقرر
 المقرر

سقققققققققققققققققاعات  معم  محاضرة المتطلب الساب 
 معتمدة

 3 2 2 - - طليعة وأرصاد جو ة زراعية 10102
 3 2 2 - - ميميا  العضو ةال 11002
 2 2 1 - - مبادئ االقت اد الاراعي 10201
 3 2 2 - - مبادئ الماتمع الر كي 10238
 2 2 1 - -  ميكروبيولوجيا زراعية 10402
 2 - 2 متطلب جامعة - لغة اناليا ة 70201

 -:  املقررات االختيارية ملتطلبات الكلية
 3 2 2 - - التلوث الليئي مشكالت وحلول 11019
 3 2 2 - - اإلرشاد الاراعي االليكتروني 10222
 3 2 2 - - المساحة المستو ة للاراعييم 11302
 3 2 2 - - وقاية الماروعات 11018
 3 2 2 - - جيولوجيا االراضى الاراعية 10104

للطالــب حريــة دراســة هــذه املقــررات فــى اى مســتوى دراســي وفقــا للمتطلــب الســابق و ــا ال 
ــاو  حــدود العــبيت ــادة ) ءج ــى امل ــه ف ــو  19الدراســي املنصــوص علي ــة وه  21( مــن هــذه الالئح

 ساعة معتمدة.
 -: ملتطلبات اجلامعة ةاملقررات االختياري

كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة المتطلب السابد
 معتمدة

 2 - 2 - - المشروعات الزراعية الصةيرة 10001

 2 - 2 - - رات التواصلمها 20500

 2 - 2 - - نش ة العلوم الطبية وتطورها 30001

 2 - 2 - - ثقافة الفنون البصرية والسمعية 60001

أخالقيييييييات ومهييييييارات البحييييييث  90001
 العلمي

- - 2 - 2 
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  توى الثانياملسم 2021/2022بيان باملقررات اإلجبارية واالختيارية املطروحة خالل الفصل الشتوي للعام اجلامعي 
 الربنامج العام

 -: املقررات اإلجبارية ملتطلبات الكلية
 

كود 
 المقرر

ساعات  معم  محاضرة المتطلب الساب  كود المقرر اسم المقرر
 معتمدة

مبادئ الحيوان  10801 حشرات عا  10802
 الاراعي

1 2 2 

 2 2 1 كيميا  حيو ة زراعية 10701 أساسيات تمنولوجيا األغ ية 10702
 2 2 1 - - أساسيات اليضر 10916
أساسقققققيات الاهقققققور ونباتقققققات  10929

 الا نة 
- - 1 2 2 

 3 2 2 - - أساسيات اإلنتال الحيواني   10501
 2 2 1 كيميا  حيو ة زراعية 10701 أساسيات علو  األلبان 10301

 2 - 2 متطلب جامعة - حقوق إنسان ومواطنة -
 -:كليةاملقررات االختيارية ملتطلبات ال

إنتققققققال الققققققدواجم للمشققققققار ع  10602
 ال غيرة

أساسيات إنتال  10601
 الدواجم

2 2 3 

االتااهات الحد ثقة فقى إنتقال  11103
 المحاصي 

 3 2 2 أساسيات المحاصي  11101

 3 2 2 أساسيات الوراثة 11201 مقدمة فى الهندسة الوراثية 11202
يات إنتال أساس 10901 الاراعة العضو ة فى الكاكهة 10913

 الكاكهة
2 2 3 

دراسقققققة جقققققدوى المشقققققروعات  10204
 الاراعية

مبادئ االقت اد  10201
 الاراعي

1 2 2 

 3 2 2 أساسيات وقاية النبات 10403 أمراض الاراعات المحمية 10423
للطالــب حريــة دراســة هــذه املقــررات فــى اى مســتوى دراســي وفقــا للمتطلــب الســابق و ــا ال 

ــادة ) ء يتجــاو  حــدود العــب ــه فــى امل  21( مــن هــذه الالئحــة وهــو  19الدراســي املنصــوص علي
 ساعة معتمدة.

 -: ملتطلبات اجلامعة ةاملقررات االختياري
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كود 
 المقرر

ساعات  معم  محاضرة المتطلب الساب  كود المقرر اسم المقرر
 معتمدة

 2 - 2 - - المشروعات الاراعية ال غيرة 10001
 2 - 2 - - مهارات التواص  20500
 2 - 2 - - نشأة العلو  الطلية وتطورها 30001
ثقافققققققققة الكنققققققققون الب ققققققققر ة  60001

 والسمعية
- - 2 - 2 

أخالقيقققققققات ومهقققققققارات البحقققققققث  90001
 العلمي

- - 2 - 2 
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م 2021/2022بيان باملقررات اإلجباريـة واالختياريـة املطروحـة خـالل الفصـل الشـتوي للعـام اجلـامعي 
  املستوى األول

 ج  اهلندسة الزراعيةبرنام
 -:املقررات اإلجبارية ملتطلبات الكلية

كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة المتطلب السابد
 معتمدة

 3 2 2 - - طبيعة وأرصاد جوية زراعية 10102

 2 2 1 - - مبادئ االقتصاد الزراعى 10201

الديناميكا الحرارية وانتقال  11313
 الحرارة

- - 2 2 3 

 3 2 2 - - مبادئ المجتمع الريفي 10238

 2 4 - _ _ 1رسم هندسى  11305

 2 - 2 متطلب جامعة - لةة انجليزية 70201

 -: املقررات االختيارية ملتطلبات الكلية
 2 2 1 - - أساسيات علو  األلبان 10301
 2 2 1 نبات زراعى عا  10401 ميكروبيولوجيا زراعية 10402
 2 2 1 - - أساسيات تمنولوجيا األغ ية 10702
 2 2 1 نبات زراعى عا  10401 أساسيات الاهور ونباتات الا نة 10929
 3 2 2 - - مقرر حر -

للطالب حرية دراسة هذه املقررات فى اى مستوى دراسي وفقا للمتطلب السابق و ا ال يتجاو  حدود 
 ساعة معتمدة. 21هذه الالئحة وهو  ( من 19العبء الدراسي املنصوص عليه فى املادة )

 -: ملتطلبات اجلامعة ةاملقررات االختياري
كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معم  محاضرة المتطلب الساب 
 معتمدة

 2 - 2 - - المشروعات الاراعية ال غيرة 10001
 2 - 2 - - مهارات التواص  20500
 2 - 2 - - نشأة العلو  الطلية وتطورها 30001
 2 - 2 - - ثقافة الكنون الب ر ة والسمعية 60001
أخالقيات ومهارات البحث  90001

 العلمي
- - 2 - 2 
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ـــام اجلـــامعي  ـــتوي للع ـــل الش ـــالل الفص ـــة خ ـــة املطروح ـــة واالختياري ـــاملقررات اإلجباري ـــان ب بي
  املستوى الثانيم 2021/2022

 الربنامج  اهلندسة الزراعية
 -:املقررات اإلجبارية ملتطلبات الكلية

كقققققققققققققققققود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معم  محاضرة المتطلب الساب 
 معتمدة

 2 2 1 أساسيات االراضى 10101 است الو أراضى 10112
 2 2 1 - - أساسيات اليضر 10916
 3 2 2 - - أساسيات اإلنتال الحيواني  10501
 3 2 2 - - تمنولوجيا الورش 11309
 3 2 2 - - نظر ة اآلالت 11311
 2 - 2 متطلب جامعة - حقوق االنسان والمواطنة -

 -:املقررات االختيارية ملتطلبات الكلية
 2 2 1 - - أساسيات علو  األلبان 10301
 2 2 1 نبات زراعى عا  10401 ميكروبيولوجيا زراعية 10402
 2 2 1 - - أساسيات تمنولوجيا األغ ية 10702
 2 2 1 نبات زراعى عا  10401 أساسيات الاهور ونباتات الا نة 10929

 3 2 2 - - مقرر حر -
للطالب حرية دراسة هذه املقررات فى اى مستوى دراسي وفقا للمتطلب السابق و ا ال يتجاو  حدود 

 .ساعة معتمدة 21( من هذه الالئحة وهو  19العبء الدراسي املنصوص عليه فى املادة )
 ملتطلبات اجلامعة ةاملقررات االختياري

كقققققققققققققققققود 
 المقرر

كققققققققققققققققققود  اسم المقرر
 المقرر

سقققققققققققققققققاعات  معم  محاضرة المتطلب الساب 
 معتمدة

 2 - 2 - - المشروعات الاراعية ال غيرة 10001
 2 - 2 - - مهارات التواص  20500
 2 - 2 - - نشأة العلو  الطلية وتطورها 30001
 2 - 2 - -  ر ة والسمعيةثقافة الكنون الب 60001
أخالقيات ومهارات البحث  90001

 العلمي
- - 2 - 2 
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 م2021/2022بيان باملقررات اإلجبارية واالختيارية املطروحة خالل الفصل الشتوي للعام اجلامعي 
 الرابع ( و الثالث  يني) املستو

 الربنامج  اإلنتاج النباتي -1
 اإلنتاج النباتياملقررات اإلجبارية ملتطلبات برنامج 

كققققققققققققققققود 
 المقرر

كققققققققققققققققققود  اسم المقرر
 المقرر

سققققققققققققققققاعات  معم  محاضرة المتطلب الساب 
 معتمدة

  -: الفصل الشتوى –املستوى الثالث 
 3 2 2 أساسيات المحاصي  11101 فسيولوجيا المحاصي  11105
أساسيات النباتات الطلية  10931

 والعطر ة
أساسيات الاهور  10929

 ونباتات الا نة
2 2 3 

 3 2 2 نبات زراعي عا  10401 أساسيات تربية نبات 11106
أساسيات إنتال  10901 فاكهة المناط  االستوائية 10903

 الكاكهة
2 2 3 

 2 2 1 أساسيات االراضى 10101 است الو االراضى 10112
 3 2 2 نبات زراعي عا  10401 فسيولوجي نبات زراعي 10421

 -:شتويالفصل ال  -املستوى الرابع 
10946 
11122 

 3 6 - - - مشرو  التيرل

 -:من ختصصات أخرى مرتبطة بربنامج اإلنتاج النباتي ةاملقررات االختياري
كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معم  محاضرة طلب الساب المت
 معتمد 

 3 2 2 - - قوى واآلالت زراعية  11344
 3 2 2 ميا  التحليليةالمي 11003 وقاية الماروعات 11018
مبادئ االقت اد  10201 التسو   الاراعى 10208

 الاراعي
2 2 3 

 3 2 2 أساسيات االراضى 10101 تغ ية نبات 10108
 3 2 2 أساسيات وقاية النبات 10403 أمراض المحاصي  الحقلية 10408

 3 2 2 - - مقرر حر -
 -: املقررات االختيارية جملال احملاصيل
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كود 
 قررالم

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معم  محاضرة تطلب الساب الم
 معتمد 

 3 2 2 أساسيات تربية نبات 11106 تربية محاصي  الغ ا  الرئيسية 11109
تربيقققققة المحاصققققققي  الا ققققققت والسققققققكر  11110

 واألليان
 3 2 2 أساسيات تربية نبات 11106

 3 2 2 - - بيئة المحاصي  11113
 3 - 2 - - ي  العلف والمراعىإنتال محاص 11115
إنتققققققال وفسققققققيولوجيا وفحققققققت  11117

 الل ور
- - 2 2 3 

 3 - 2 - - إنتال المحاصي  االستوائية وشبة االستوائية 11119
 -:املقررات االختيارية جملال الفاكهة

كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معم  محاضرة تطلب الساب الم
 معتمد 

إنتال الكاكهة فى  10902 الكاكهة مشات  10905
 م ر

2 2 3 

 3 2 2 - - إكثار أشاار الكاكهة 10907
 3 2 2 أساسيات الكاكهة 10901 رعاية بساتيم الكاكهة 10909
إنتال الكاكهة فى  10902 إنتال نيي  الللح 10910

 م ر
2 2 3 

 3 2 2 - - الاراعة العضو ة فى الكاكهة  10913
 3 2 2 - - و والا تون إنتال المانا 10915

 -: املقررات االختيارية جملال اخلضر
كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معم  محاضرة المتطلب الساب 
 معتمدة

 3 2 2 - - خضر االراضى ال حراو ة 10920
 3 2 2 إنتال محاصي  اليضر 10917 إعداد وتيا م اليضر 10922
 3 2 2 أساسيات اليضر 10916 محاصي  اليضر ال يفية 10924
 3 2 2 - - الاراعة العضو ة فى اليضر 10926
 3 2 2 أساسيات االراضى 10101 إنتال اليضر بدون تربة 10927

 -:املقررات االختيارية جملال الزهور ونباتات الزينة وتنسيق احلدائق
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كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معم  محاضرة المتطلب الساب 
 معتمدة

 3 2 2 - 10929 األشاار اليشلية والغابات 10932
العشليات الماهقرة والنباتقات الشقوكية  10935

 والمسطحات
- - 2 2 3 

أساسيات الاهور نباتات  10929 ت ميم وتنسي  الحدائ  10937
 الا نة

2 2 3 

 3 2 2 - - الا نة تتنسي  الاهور ونباتا 10938
عققققد القطققققف التققققداول ومعققققامالت ماب 10941

 للاهور ونباتات الا نة
- - 2 2 3 
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 م2021/2022بيان باملقررات اإلجبارية واالختيارية املطروحة خالل الفصل الشتوي للعام اجلامعي 
 الرابع ( و الثالث  يني) املستو

 : برنامج اإلنتاج احليواني والداجىن والسمكي -2
   -:يواني والداجىن والسمكياملقررات اإلجبارية ملتطلبات برنامج اإلنتاج احل

كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معم  محاضرة تطلب الساب الم
 معتمد 

 الفصل الشتوي –املستوى الثالث 
 3 2 2 أساسيات الوراثة 11201 أساسيات تربية الحيوان الزراعي 10503

 3 2 2 نأساسيات إنتاج الدواج 10601 أساسيات فسيولوجيا الدواجن 10604

 3 2 2 أساسيات إنتاج الدواجن 10601 أساسيات تةذية الدواجن 10605

أسس وأساليب  10507 تفريخ األسماك 10508
 االستزراع السمكي

1 2 2 

أساسيات تخطيط مباني ومنش ت  11345
 ارنتاج الحيواني والداجنى

- - 2 2 3 

 -:الفصل الشتوي  -املستوى الرابع 
10534 
10621 

 3 6 - - - التيرلمشرو  

 -: املقررات االختيارية من ختصصات أخرى مرتبطة بربنامج اإلنتاج احليواني والداجىن والسمكى
كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة تطلب السابدالم
 معتمده

اقتصاديات ارنتاج الحيواني  10217
 والداجنى

مبادئ االقتصاد  10201
 الزراعى

2 2 3 

 3 2 2 أساسيات المحاصيل 11001 إنتاج محاصيل العلف والمراعى 11115

 3 2 2 أساسيات علوم األلبان 1031 اللبن وتةذية ارنسان 10318

 3 2 2 - - مقرر حر -

 -:املقررات االختيارية جملال اإلنتاج احليواني
كييييييييييييييود 

 المقرر
كييييييييييييييود  اسم المقرر

 المقرر
ات ساع معمل محاضرة تطلب السابدالم

 معتمده

أساسيييييييييييات ارنتيييييييييياج  10501 إنتاج ماشية اللبن 10510
 الحيواني

2 2 3 

أساسيات تربية الحيوان  10503 إنتاج اربل والخيول 10512
 الزراعي

2 2 3 

أساسييييييات فسييييييولوجيا  10504 فسيولوجيا الدم وسوائل الجسم 10514
 الحيوان الزراعي

2 2 3 

 التةذييييييييية التطبيقييييييييية للحيوانييييييييات 10516
 المزرعية

أساسيات تةذية الحيوان  10505
 الزراعي

2 2 3 
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أساسيييييييييييات ارنتيييييييييياج  10501 أقلمة الحيوان الزراعي 10519
 الحيواني

2 2 3 

أساسيييييييييييات ارنتيييييييييياج  10501 إنتاج وتحسين الجاموس 10520
 الحيواني

2 2 3 

 3 2 2 - - صحة بيطرية للحيوانات المزرعية 10532

 -: إنتاج الدواجن املقررات االختيارية جملال
كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معم  محاضرة تطلب الساب الم
 معتمد 

أساليب التحسيم الوراثي فى  10608
 الدواجم

 3 2 2 أساسيات تربية الدواجم 10603

تمنولوجيا إنتال وتسو   منتاات  10611
 الدواجم

 3 2 2 أساسيات تربية الدواجم 10603

 3 2 2 - - ال الدواجم غير التقليديةإنت 10615
أساسيات فسيولوجيا  10604 فسيولوجيا الليئة واألقلمة 10612

 الدواجم
2 2 3 

 3 2 2 - - إنتال األرانب والطيور المائية 10614
 3 2 2 أساسيات تغ ية الدواجم 10605 تمنولوجيا أعالن الدواجم 10616

 -: اكاملقررات االختيارية جملال إنتاج األمس
كققققققققققققققققود 
 المقرر

كققققققققققققققققود  اسم المقرر
 المقرر

سقققققاعات  معم  محاضرة المتطلب الساب 
 معتمدة

أسس ت ميم وإنشا  الماار   10522
 السمكية

أسس وأساليب االستارا   10532
 السمكي

2 2 3 

أساسيات فسيولوجيا  10504 فسيولوجيا األسماك 10524
 الحيوان الاراعي

2 2 3 

 3 2 2 - - تغ ية األسماك 10526
 3 2 2 - - أمراض األسماك 10528
فسيولوجيا تماثر األسماك  10530

 والقشر ات
- - 2 2 3 
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 م2021/2022بيان باملقررات اإلجبارية واالختيارية املطروحة خالل الفصل الشتوي للعام اجلامعي
 -: الرابع ( و  الثالث  ) املستويني

 برنامج علوم األغذية -3
 -:ملتطلبات علوم األغذية املقررات اإلجبارية

كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معم  محاضرة المتطلب الساب 
 معتمدة

 -: الفصل الشتوى –املستوى الثالث 
 3 2 2 كيميا  حيو ة زراعية 10701 اإلنا مات والتحوالت الحيو ة 10705
تمنولوجيقققققققا المنتاقققققققات الللنيقققققققة  10305

 الدهنية
 3 2 2 علو  األلبانأساسيات  10301

 3 2 1 أساسيات علو  األلبان 10301 تمنولوجيا المثلوجات الللنية 10307
معقققدات ووحقققدات إنتقققال األغ يقققة  11346

 واأللبان
أساسيات تمنولوجيا  10702

 األغ ية
2 2 3 

 -:الفصل الشتوى  -املستوى الرابع 
أساسيات تمنولوجيا  10702 تغ ية إنسان 10707

 االغ يه
2 2 4 

10722 
10323 

 
 مشرو  التيرل

- - - 6 3 

 -:مقررات اختيارية من ختصصات أخرى مرتبطة بربنامج علوم األغذية
كود 

 المقرر

كود  اسم المقرر

 المقرر

ساعات  معمل محاضرة المتطلب السابع

 معتمدة

 3 2 2 مبادئ االقتصاد الزراعى 10201 اقتصاديات التصني  الغذائى 10216

أساسيات اإلنتاج  10501 مايية اللبن إنتاج 10510

 الحيوانى

2 2 3 

 3 2 2 أساسيات االراضى 10101 الكيمياء الغروية لالراضى 10113

 3 2 2 - - مقرر ىر -

 -:املقررات االختيارية جملال تكنولوجيا األغذية
كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معم  محاضرة المتطلب الساب 
 معتمدة

أساسيات تمنولوجيا  10702 تلر د وتاميد وتيفيف األغ ية 10709
 األغ ية

2 2 3 
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 3 2 2 أساسيات المحاصي  11101 السكر والحلوب ومنتااتها 10711
ت ققققققققققنيع اللحققققققققققو  والققققققققققدواجم  10713

 واالسماك
أساسيات تمنولوجيا  10702

 األغ ية
2 2 3 

 3 2 2 زراعية كيميا  حيو ة 10701 المركبات الحيو ة الطليعية 10715
 3 2 2 - - تعليب األغ ية 10717

 -:املقررات االختيارية جملال األلبان
كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معم  محاضرة المتطلب الساب 
 معتمدة

تمنولوجيققققققققا األلبققققققققان المكثكققققققققة  10310
 والماككة

- - 2 2 3 

 3 2 2 قت اد الاراعيمبادئ اال 10201 إدارة وتنظيم م انع األلبان 10311
ميكروبيولوجيا الللم  10304 تمنولوجيا األلبان المتيمرة 10313

 ومنتااته
2 2 3 

أساسيات الميميا  الطليعيقة للقلم  10315
 ومنتااته 

 3 2 2 أساسيات كيميا  األلبان 10303

 3 2 2 أساسيات علو  األلبان 10301 طرق حك  الللم ومنتااته 10317
 3 2 2 أساسيات علو  األلبان 10301 أللبان ومنتااتها بدائ  ا 10319
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بيـــان بـــاملقررات اإلجباريـــة واالختياريـــة املطروحـــة خـــالل الفصـــل الشـــتوي للعـــام اجلـــامعي 
 -: الرابع ( ) املستويني  الثالث و   م2021/2022

 برنامج وقاية النبات -4
 -: املقررات اإلجبارية ملتطلبات برنامج وقاية النبات

 كود
 المقرر

ساعات  معم  محاضرة المتطلب الساب  كود المقرر اسم المقرر
 معتمدة

 الفصل الشتوي –املستوى الثالث 
 3 2 2 حشرات عا  10802 فسيولوجى الحشرات 10806
 3 2 2 أساسيات وقاية نبات 10403 أساسيات األمراض الكطر ة 10404
أساسققيات األمققراض الكيروسققية  10406

 والنيماتودية
 3 2 2 أساسيات وقاية نبات 10403

 3 2 2 الميميا  العضو ة 11002 مليدات الحشائش والكطر ات 11005
 3 2 2 - -  الت مكافحة اآلفات 11347

 -: الفصل الشتوي  -املستوى الرابع 
 3 2 2 الميميا  التحليلية 11003 تحلي  المليدات ومبقياتها 11006
10821 
10444 
11022 

 3 6 - - - مشرو  التيرل

 -: مقررات اختيارية من ختصصات أخرى مرتبطة بربنامج وقاية النبات
كود 
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة المتطلب السابد كود المقرر اسم المقرر
 معتمدة

 3 2 2 أساسيات االراضى 10101 الكيمياء الةروية لالراضى 10113

الوراثييييية الجزيئيييييية لمجهييييياد  11213
 البيئى للنبات

 3 2 2 أساسيات الوراثة 11201

 3 2 2 نبات زراعى عام 10401 االحتياجات الةذائية للنبات 10421

 3 2 2 - - مقرر حر -

 -:املقررات االختيارية جملال احلشرات االقتصادية
كود 
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة المتطلب السابد كود المقرر اسم المقرر
 معتمدة

 3 2 2 حشرات عام 10802 حشرات الفاكهة 10811

 3 2 2 حشرات عام 10802 حشرات الخضر 10812

 3 2 2 فسيولوجى الحشرات 10806 سلوك الحشرات  10814

 3 2 2مبادئ الحيوان  10801هسييييييييتولوجى وفسيييييييييولوجى  10816
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 الزراعى الحيوان

 3 2 2 - - التنوع البيولوجى 10817

 -:املقررات االختيارية جملال أمراض النبات
 كود
 المقرر

ساعات  معم  محاضرة المتطلب الساب  كود المقرر اسم المقرر
 معتمدة

 3 2 2 أساسيات المحاصي  11101 أمراض المحاصي  الحقلية 10408
األمققققراض الكيروسققققية والكيتققققو  10410

 ابالزم
أساسيات األمراض  10406

الكيروسية 
 والنيماتودية

2 2 3 

 3 2 2 - - األمراض البكتير ة ومكافحتها  10412
 

تشقققققييت األمقققققراض النباتيقققققة  10414
 بالليولوجيا الاا ئية 

أساسيات وقاية  10403
 النبات

2 2 3 

التغيققققققرات المناخيققققققة والتنلققققققؤ  10416
 بأمراض النبات

 3 2 2 بيئة النبات الاراعى 10442

10418 
 

األمققققراض النباتيققققة المحمولققققة 
 بالتربة 

أساسيات وقاية  10403
 النبات

2 2 3 

 -:ررات االختيارية جملال مبيدات اآلفاتاملق
كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معم  محاضرة المتطلب الساب 
 معتمدة

كيميا  وسمية مليدات  11004 المليدات الحيو ة 11008
 اآلفات

2 2 3 

مكافحقققققققة أفقققققققات المحاصقققققققي   11010
 البستانية واألشاار اليشلية

مليدات الحشائش  11005
  اتوالكطر 

2 2 3 

أساسيات األمراض  10406 مكافحة النيماتودا واالكارو  11012
 الكيروسية والنيماتودية

2 2 3 

 3 2 2 - - التقييم الحيوى للمليدات 11014
 3 2 2 الميميا  طبعية 11001 كيميا  الد ناميكا الحرار ة 11016
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ل الشـــتوي للعـــام اجلـــامعي بيـــان بـــاملقررات اإلجباريـــة واالختياريـــة املطروحـــة خـــالل الفصـــ
 -: الرابع (و الثالث   يني) املستو  م2021/2022

 برنامج التكنولوجيا احليوية الزراعية -5
 -: املقررات اإلجبارية ملتطلبات برنامج التكنولوجيا احليوية الزراعية

كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معم  محاضرة المتطلب الساب 
 معتمدة

 -:الفصل الشتوي :الثالث  املستوى
 3 2 2 - - إح ا  بيولوجى 11207
 3 2 2 أساسيات الوراثة 11201 تقنيات الهندسة الوراثية 11205
فسقققققققيولوجيا المائنقققققققات الحيقققققققة  10428

 الدقيقة
- - 1 2 2 

 3 2 2 نبات زراعى عا  10401 فسيولوجيا اإلجهاد الليئى للنبات 10420
 -: لشتوىالفصل ا املستوى الرابع :

11222 
10444 

 مشرو  التيرل
 

- - - 6 3 

 -:مقررات اختيارية من ختصصات أخرى مرتبطة بربنامج علوم التكنولوجيا احليوية الزراعية
كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معم  محاضرة المتطلب الساب 
 معتمدة

 3 2 2 أساسيات المحاصي  11101 أساسيات تربية نبات 11106
 3 2 2 - - التلوث الليئى مشكالت وحلول 11019

 3 2 2 - - مقرر حر -
 -:املقررات االختيارية جملال الوراثة

كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معم  محاضرة المتطلب الساب 
 معتمدة

 3 2 2 - - حك  األصول الوراثية 11209
 3 2 2   واللروتيناتالاينو  11204 تمنولوجيا نق  الاينات 11211
الوراثققة الاا ئيققة لإلجهققاد الليئققى  11213

 فى النبات
- - 2 2 3 

 3 2 2 - - الوراثة السيتولوجية 11210
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 3 2 2 الاينو  واللروتينات 11204 وراثة متقدمة 11217
 3 2 2 - - األسس الوراثية لاراعة األنساة 11219

 -:ا الزراعيةاملقررات االختيارية جملال امليكروبيولوجي
كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة المتطلب السابد
 معتمدة

 3 2 2 تقسيم البكتيريا 10425 ميكروبيولوجيا المياة 10430

ميكروبيولوجييييا انتييياج وتكسيييير  10431
 البالستيك

- - 2 2 3 

 3 2 2 الخلية الميكروبية 10426 التخمرات الميكروبية 10434

 3 2 2 أساسيات وقاية النبات 10403 أساسيات الفطريات  10436

 3 2 2 أساسيات وقاية النبات 10403 أساسيات الطحالب 10438

 3 2 2 - - األمن واألمان الحيوي 10440
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)   م2021/2022بيـــان بـــاملقررات اإلجباريـــة واالختياريـــة املطروحـــة خـــالل الفصـــل الشـــتوي للعـــام اجلـــامعي 
 -: الرابع ( و الثالث   ينياملستو

 االقتصادية واالجتماعية الزراعية مبرنامج العلو -6
 -: املقررات اإلجبارية ملتطلبات برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعية

كود 

 المقرر

كود  اسم المقرر

 المقرر

 ساعات معتمدة معمل محاضرة المتطلب السابع

 -: الفصل الشتوي –املستوى الثالث 
ارحصيييييييييياء فييييييييييى العلييييييييييوم  10205

 االجتماعية واالقتصادية
- - 1 2 2 

 3 2 2 أساسيات االقتصاد 10202 التسويد الزراعى 10208

أساسيات اررشاد  10221 االتصال االرشادى 10225
 الزراعي

2 2 3 

 3 2 2 مبادئ المجتمع الريفي 10238 القيادة والتنمية الريفية  10241

 3 2 2 - - يةقوى وآالت زراع 11344

  -:الفصل الشتوي  -املستوى الرابع 
 3 6 - - - مشرو  التيرل 10257

 -: مقررات اختيارية من ختصصات أخرى مرتبطة بربنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعية
كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة المتطلب السابد
 معتمدة

 3 2 2 - - مزروعات وقاية ال 11018

 3 2 2 أساسيات علوم األلبان 10301 اللبن وتةذية ارنسان 10318

 3 2 2 - - مقرر حر -

 -: املقررات االختيارية جملال االقتصاد الزراعي
كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة المتطلب السابد
 معتمدة

اقتصاديات استهالك المنتجيات  10214
 الزراعية

 3 2 2 أساسيات المحاصيل 11101

اقتصييييييييياديات المشيييييييييروعات  10215
 الزراعية الصةيرة

اقتصاديات ارنتاج  10206
 الزراعى

2 2 3 

 اقتصاديات التصنيع الةذائي 10216
 

أساسيات تكنولوجيا  10702
 األجذية

2 2 3 

اقتصييياديات ارنتييياج الحييييواني  10217
 والداجنى

 3 2 2 الحيوانى أساسيات ارنتاج 10501

اقتصاديات ارنتاج  10206 اقتصاد قياسى زراعي 10219
 الزراعى

2 2 3 

 3 2 2 - - اقتصاديات الهندسة الزراعية 10220

 -: املقررات االختيارية جملال اإلرشاد الزراعى
كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة المتطلب السابد
 معتمدة
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 3 2 2 - - اد الزراعي وتعليم الكباراررش 10232

أساسيات اررشاد  10221 إدارة التنييمات اررشادية 10233
 الزراعى

2 2 3 

البرامج واألنشطة  10223 القيادة المحلية اررشادية 10234
 االرشادية

2 2 3 

 3 2 2 مجاالت العمل االرشادى 10224 الوسائل اررشادية ارعالمية 10235

 3 2 2 التسويد الزراعي 10208 شاد الزراعي التسويقيارر 10236

اررشيييييياد الزراعييييييي ونشيييييير  10237
 المبتكرات الزراعية

أساسيات اررشاد  10221
 الزراعى

2 2 3 

 -:املقررات االختيارية جملال اجملتمع الريفي
كود 

 المقرر
كود  اسم المقرر

 المقرر
 ساعات معتمدة معمل محاضرة المتطلب السابد

نشر وتبنى المبتكرات  10249
 الزراعية

- - 2 2 3 

  3 2 مبادئ المجتمع الريفى 10238 التةير االجتماعي الريفى 10250

السياسة والتخطيط االجتماعي  10251
 الريفى

 3 2 2 القيادة والتنمية الريفية 10241

 3 2 2 مبادئ المجتمع الريفى 10238 المجتمع الريفى المحلى 10252

عات االجتماعية التشري 10253
 والزراعية

المالسسات والمنيمات  10240
 االجتماعية الريفية

2 2 3 

 3 2 2 مبادئ المجتمع الريفى 10238 علم االجتماع الزراعي 10254
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)  م2021/2022بيـــان بـــاملقررات اإلجباريـــة واالختياريـــة املطروحـــة خـــالل الفصـــل الشـــتوي للعـــام اجلـــامعي 
 -: ع(الراب والثالث    ينياملستو

 برنامج اهلندسة الزراعية -7
 -: املقررات اإلجبارية ملتطلبات برنامج اهلندسة الزراعية والنظم احليوية

كود  اسم المقرر كود المقرر
 المقرر

 ساعات معتمدة معم  محاضرة المتطلب الساب 

 -:الفصل الشتوي واملستوى الثالث 
أساسقققققيات نظقققققم التهو قققققة فقققققى  11317

 االستارا  المائي
- - 2 2 3 

الطاققققققققة الاد قققققققدة والمتاقققققققددة  11319
 واستغالل الميلكات ال ناعية

- - 2 2 3 

 3 2 2 - -  الت زراعية 11320
 3 2 2 - - جرارات زراعية 11321
 3 2 2 - -  الت هيدروليكية 11322

 -:الفصل الشتوي  واملستوى الرابع 
 3 6 - - - مشرو  التيرل 11350

 -:ختصص هندسة القوى واآلالت الزراعية املقررات االختيارية
كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معم  محاضرة المتطلب الساب 
 معتمدة

 3 2 2 - - إدارة و الت وقوى زراعية 11327
 الت مقققققاار  اإلنتقققققال الحيقققققوانى  11328

 والداجنى
- - 2 2 3 

 3 2 2 - -  الت الح اد والدرا  11329
 -:ختيارية ختصص هندسة نظم املياه والري والصرف احلقلىاملقررات اال

كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معم  محاضرة المتطلب الساب 
 معتمدة

 3 2 2 - - هندسة معدات الرى الحقلى 11332
 3 2 2 - - هندسة ال رن الحقلي 11333
تطليقات الحاسب االلى فى ماال  11334

 الرى 
- - 2 2 3 
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 -:ملقررات االختيارية ختصص هندسة التصنيع الزراعي وتكنولوجيا ما بعد احلصادا
كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معم  محاضرة المتطلب الساب 
 معتمدة

 3 2 2 - - هندسة تيا م اإلنتال الاراعى 11338
 3 2 2 - - هندسة معامالت ما بعد الح اد 11339

 -:ة ختصص هندسة النظم احليويةاملقررات االختياري
كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معم  محاضرة المتطلب الساب 
 معتمدة

هندسققة إدارة الميلكققات الاراعيققة  11342
 والحيو ة

- - 2 2 3 

األساسققققققيات الهندسقققققققية لقققققققنظم  11343
 االستارا  المائى

- - 2 2 3 
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 م2021/2022املطروحة خالل الفصل الشتوي للعام اجلامعي  بيان باملقررات اإلجبارية واالختيارية
 -: الرابع ( و  الثالث  يني) املستو

 برنامج االراضى واملياه -8
 -: املقررات اإلجبارية ملتطلبات برنامج االراضى واملياه

كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة المتطلب السابد
 معتمدة

 -: الفصل الشتوي و املستوى الثالث
 3 2 2 أساسيات االراضى 10101 مورفولوجيا وتقسيم االراضى 10105

 3 2 2 الكيمياء الطبيعية - كيمياء االراضى 10111

 3 2 2 - - الكيمياء الةروية لالراضى 10113

 -: الفصل الشتوى  واملستوى الرابع 
 2 2 1 أساسيات االراضى 10101 استصالة االراضى 10112

 3 6 - - - مشروع التخرج 10130

 -: مقررات اختيارية من ختصصات اخرى مرتبطة بربنامج االراضى واملياه
كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة المتطلب السابد
 معتمدة

 3 2 2 - - وقاية المزروعات 11018

 3 2 2 نبات زراعي عام 10401 فسيولوجى نبات زراعى 10421

 3 2 2 - - قوى وآالت زراعية 11344

 3 2 2 - - مقرر حر -

 -: املقررات االختيارية ختصص برنامج االراضى واملياه
كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة المتطلب السابد
 معتمدة

 3 2 2 طبيعة االراضى 10110 طرق الرى الحديثة وتطبيقاتها 10121

 3 2 2 - - الموارد المائيةإدارة  10122

 3 2 2 - - الكيمياء الحيوية لالراضى 10123

 3 2 2 - - المياه الجوفية  10124

 3 2 2 - - تحليل التربة والمياه والنبات 10125

التطبيقييات الزراعييية لالستشييعار  10126
 عن بعد

- - 2 2 3 

تطبيقيييييييات األرصييييييياد الجويييييييية  10127
 الزراعية

- - 2 2 3 
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 الساعات املعتمدة الال مة للتخرج عدد 

 

 

 

 الساعات املعتمدة الال مة لالنتقال من مستوى ادني ملستوى أعلى

 عدد الساعات الالزمة للمستو   المستو 

 - األو 

 ساعة 30 الثاني

 ساعة65 الثالث

 ساعة 96 الراب 

 

 عدد الساعات المعتمدة المتطلـــب م 

 المجموع ارتيار  اجبــار 

 10 6 4 متطلبات الجامعة 1
 متطلبات الكلية 2

 االو  والثاني( يين)المستو
59 6 65 

 متطلبات البرنامج 3

 الثالث والراب ( يين)المستو
41 

تدريب ساعة  2مواد اجبار  + 37)

 تدريب راص(ساعة  2+م عا

24 65 

 ساعة140 36 104 المجموع 
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وفقا لشروط االقسام  هات املختلفة للكلية املختلفةتو يع طالب املستوي الثالث على الربامج والتوج
 م2021/2022العلمية يف العـــــــام اجلامعـــــــى

 -( مم الالئحة الداخلية األكاديمية لمرحلة البكالور و  بالملية على اآلتي :8* تنت المادة )
د الايي يحادده مجلال الكلياة ويعتما كون توزيع طالب المستوي الثالث على برامج الكلية المختلفة وفقا للنظاامي - 

 سمح للطاالبمجلل الجامعة بناء على اقتراح مجلل الكلية في نهاية كل سنه دراسية البرامج والتوجهات التي ي
 بمتابعة الدراسة فيها في العام التالي.

 - :وزيعالمنظمة لعملية التالعامة القواعد والشروط *  
 حاق بالمستوى الثالث                     مدة التى ت هله لاللتتحقيع الطالب لعدد الساعات المعت -1  

 رغبة 18-1من  ترتيب رغبات الطالب -2 

ب لمقررالتخصص االجبارى في المسنتوى االو  أوالثنانى أوأى مقرراجبنارى ارريحندده القسنم اجتيازالطال -3 

 واولويةالتشعيب للتقديراالعلى في هذا المقرر

ى عندد الطنالب واولوينة االلتحناق تبعنا لعندد النقناط منن اجمنال %7توجه ال تزيند عنن السعة القصوى لكل  -4 

GPA .)المعد  التراكمى للطالب( 

ينة التشنعيب للتقندير اجتياز الطالب لمقرر أو أكثر من المقررات الم هلة للبرننامج او التوجنة واولويفضل  - 5

 األعلى فى هذا المقرر.

 قسام لشروط األ وفقا التشعيب يتم اليكترونيا -6

 -* القواعد والشروط الخاصة بالبرامج والتوجهات المنيمة لعملية التوزيع:

 جالبرنام المقررات االختيارية المؤهلة التوجه الشــــــــــروط

 ان يكون الطالب ناجح فى مقرر )أساسيات االراضى(
 م 6/2021 /28وذلك بموافقة مجلس القسم بتاريخ 

- 

 ة الحديثة  عياالدارة المزر -
راسة جدوى المشروعات د -

 الزراعية 
االتجاهات الحديثة فى انتاج  -

 المحاصيل 
وجيا االراضى جيول -

 الزراعية

برنامج  -1
األراضي 

 المياه

 ومنقول للمستوى الثالث ان يكون الطالب ناجح 
 م  2021/ 8/  15بخطاب رئيس مجلس القسم بتاريخ 

االقتصاد 
 الزراعي

 لحديثةازرعية االدارة الم -
راسة جدوى المشروعات د -

 الزراعية 
رشاد الزراعى اال -

 االلكترونى 
مية المجتمع المحلى تن -

 الريفى

رنامج ب -2
العلوم 

االقتصادية 
واالجتماعية 
 الزراعية

 ومنقول للمستوى الثالث ان يكون الطالب ناجح 
 م  2021/ 8/  15بخطاب رئيس مجلس القسم بتاريخ 

اإلرشاد 
 راعي الز

 ومنقول للمستوى الثالث ان يكون الطالب ناجح 
 م  2021/ 8/  15بخطاب رئيس مجلس القسم بتاريخ 

المجتمع 
 الريفي 

ان يكون الطالب ناجح فى مقررى)الكيماءالحيويةالزراعية واساسيات 
ريخ وذلك بموافقة مجلس القسم بتاتكنولوجيا االغذية( وبدون مواد رسوب 

 م8/8/2021

ناعات الص
 الغذائية

 ئىالتثقيف الغذا -
شروعات اللبنية الم -

 الصغيرة 
 رة المزرعية الحديثةاالدا -
راسة جدوى المشروعات د -

 الزراعية

برنامج  -3
علوم 
ى ان يكون الطالب ناجح في مقرر )اساسيات االلبان ( ومنقول الى المستو األغذية

م القس رسوب بموافقة مجلسالثالث بتقدير عام )جيد( على االقل وبدون مواد 
 م.2021/ 25/7بتاريخ 

 األلبان

 أن يكون الطالب ناجح فى مقرر)أساسيات اإلنتاج الحيوانى ( 
 م 1/8/2021بموافقة مجلس القسم 

االنتاج 
 الحيوانى

نتاج الدواجن للمشاريع ا -
 الصغيرة 

 ئىالتثقيف الغذا -
 انتاج االسماك  -
 رة المزرعية الحديثةاالدا -
دراسة جدوى المشروعات   -

برنامج   -4
اإلنتاج 
الحيواني 
والداجني 
 والسمكي

 أن يكون الطالب ناجح فى مقرر ) أساسيات اإلنتاج الحيوانى ( 
 م 1/8/2021بموافقة مجلس القسم 

إنتاج 
 األسماك

إنتاج  أن يكون الطالب ناجح فى مقرر ) أساسيات إنتاج الدواجن ( 
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 الزراعية الدواجن م15/8/2021سم بتاريخ  بخطاب رئيس مجلس الق

م أن يكون الطالب ناجح فى مقررى) مبادئ الحيوان الزراعى و حشرات عا
 ) 

 م2021/ 21/6وذلك بموافقة مجلس القسم بتاريخ 

الحشرات 
 ية النحل وديدان الحرير ترب - االقتصادية

لوث البيئ مشكالت الت -
 وحلول 

 اتوقاية المزروع -
 حميةاعات المامراض الزر -

برنامج  -5
 وقاية النبات

 أن يكون الطالب ناجح فى مقرر )الكيمياء العضوية ( ومنقول للمستوى
 م 11/7/2021الثالث بدون مواد رسوب وذلك بموافقة مجلس القسم بتاريخ 

مبيدات 
 اآلفات

ومنقول أن يكون الطالب ناجح في مقرر) الميكروبيولوجيا الزراعية( , 
بدون مواد رسوب . وذلك بموافقة مجلس القسم بتاريخ  ثالثللمستوى ال

 م 27/6/2021

أمراض 
 النبات

ل اجتياز الطالب مقرر) اساسيات الخضر( بتقدير )جيد(على االقل ومنقو
قسم للمستوى الثالث بتقديرعام )جيد( على األقل  وذلك بموافقة مجلس ال

 م2021/ 8/  8بتاريخ 
 الخضر

فى انتاج  لحديثةاالتجاهات ا -
 المحاصيل 

ر وتجميل المدن تشجي -
 والقرى

زراعة العضوية فى ال -
 الفاكهه 

قنيات الحيويةفى التت -
 الخضر

برنامج  -6
اإلنتاج 
 النباتي

قل اجتياز الطالب مقرر)اساسيات الزهور والزينة( بتقدير )جيد(على اال
 جلسفقة مومنقول للمستوى الثالث بتقديرعام )جيد( على األقل  وذلك بموا

 م2021/ 8/  8القسم بتاريخ 
 الزهوروالزينة

 اجتياز الطالب مقرر )اساسيات الفاكهه( ومنقول للمستوى الثالث 
 م2021/ 8/  8وذلك بموافقة مجلس القسم بتاريخ  

 الفاكهة

 قل اجتياز الطالب  مقرر )اساسيات انتاج المحاصيل( بقدير )جيد(على اال
 م 12/7/2021سم بتاريخ وذلك بموافقة مجلس الق

 المحاصيل

ى د(علأن يكون الطالب ناجح في مقرر) الميكروبيولوجيا الزراعية( بتقدير )جي
 لقسماالقل  ومنقول للمستوى الثالث بدون مواد رسوب . وذلك بموافقة مجلس ا

 م.27/6/2021بتاريخ 

الميكروبيولوجيا 
 الزراعية

 ر المخلفات الزراعية  تدوي -
 راثيةي الهندسة الومقدمة ف -

برنامج  -7
التكنولوجيا 
الحيوية 
 الزراعية

ث ان يكون الطالب ناجح فى مقرر)اساسيات الوراثة( ومنقول للمستوى الثال
 بدون مواد رسوب
 م  2021/ 8/  17وذلك بموافقة مجلس القسم بتاريخ 

  الوراثة
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 واالعتماد دليل الطالب للجودة
 

 
 لجودة :التعريف بوىدة ضمان ا

ا ، تهدف الى ضمان مستوى عالي ومثالي لجودة التعليم ، وو ان ىدة ضموىدة ضمان الجودة هي وىدة مستقلة إداريا

قية ات التطبيلممارسالجودة هي المسئولة عن إدارة الجودة دارل الكلية و تتوافر لديها كافة الووائع واألدلة الخاصة با

 .إلدارة الجودة بالكلية 
 

   : الرؤية

 وىدة ضمان جودة متميزة علي مستو  الجامعات المصرية واالقليمية

 

 :  الرسالة

تقاء بكفاءة أداء أعضاء هيئة بتقديم الدعم الفني لالر  -كفر الشيخ   امعةج  -تلتزم وىدة ضمان الجودة بكلية الزراعة 

فاء وء استيفي ض  من جودة التعليم التدريس و الهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز اإلدار  والحفاظ على مستوى متميز

لدرجة ا  إلى معايير اعتماد م سسات التعليم العالي ، والوصو  بالبحث العلمي واألنشطة األكاديمية وردمة المجتم

 الم هلة لالعتماد األكاديمي للكلية .

 
  

 
  
  

  
 

 لصناعات الغذائيةمدبر وىدة ضمان الجودة         :  اد. أمين كما  عمار االستاذ بقسم ا

 يداتنائب مدير وىدة ضمان الجودة  :  ادم. محمد عبدالرازق صالح االستاذ المساعد بقسم كيمياء وسمية المب
 

   
 .امعة ككر الشيخ ج  -وسائ  االت ال بوحدة ضمان جودة التعليم في كلية الاراعة  

د/ أ.السيد مكتب  باوار( 2)قاعة رقم األول علوي  د الدورملنى الملية الاد  -كلية الاراعة   –جامعة ككرالشيخ  : العنوان
 . عميد الملية

 (047) 3232762 – 3232896 : هاتف الملية
 (047) 3232032 : فاكس الملية

  gaoda_gaoda@yahoo.com : اللر د االلمتروني للوحدة
 

mailto:gaoda_gaoda@yahoo.com
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 :يف اإلرشاد األكادميي املستخدمةصطلحات امل

 العام الجامعي
وقد  ثانييتكون من فصلين دراسيين : الفصل الدراسي األول والفصل الدراسي ال

 "سمي يضاف اليهما فصل ثالث اليلتزم جميع طلبة الجامعة بالتسجيل فيه وي
 الفصل الصيفي

 الرقم الجامعي
لرقم اة الي ضافراسة فيه إرقم يدل علي العام الجامعي والفصل الذي يبدأ الطالب الد

 المتسلسل للطالب في ذلك العام والفصل الدراسي

 الفصل الدراسي
ا   تشمل ساعات الدارسة وف ترة هو فترة زمنية مقدارها ستة عشرة اسبوعا

 األمتحانات

 الخطة الدراسية
    ية    لعلماجميع المقررات التي يدرسها الطالب لتمكنهم من الحصول علي الدرجة 

 تخصص معين في

 المقرر الدراسي
 فصل المنهج الدراسي محدد األهداف والمحتوي الذي يتناول موضوع ما لمدة

 دراسي كامل ويميز المقرر باالسم والرقم

 السجل الدراسي
تي ت الهو كشف يبين المقررات التي درسها الطالب بتسلسل الفصول والتقديرا

صل فكل  دل الفصلي والتراكمي فياحرزها بهذه المقررات كما يبين الكشف المع
 دراسي

 مجموعة المواد الدراسية التي تقر الجامعة تدريسها لجميع طلبتها متطلبات الجامعة

 متطلبات الكلية
صاتهم تخص محموعة المواد الدراسية التي يدرسها جميع طلبة الكلية علي اختالف

   وذلك لتوفير قاعدة اساسية من الثقافة والمعلومات لهم

متطلبات 
 التخصص

لوم وهي مجموعة المواد الدراسية التي تنتمي الي حقل واحد من حقول الع
 ليةوالمعرفة ارنسانية   وينفرد بدراستها طلبة التخصص الواحد في الك

 المرشد األكاديمي
وجيه لي تهو عضو هيئة التدريس الذي يختاره القسم األكاديمي في الكلية ليتو

نذ ممية ل مقررات كل فصل دراسي   ويتابع مسيرته العلالطالب في عملية تسجي
 دخوله       في الجامعة وحتي تخرجه

 التسجيل المبكر
 ل ماعملية تسجيل الطالب للمقررات المختلفة التي تتم في حدود منتصف فص

 ويسجل فيه للفصل الالحد

 الحذف وارضافة
الل ختتم وقرر أو اكثر عملية حذف أو إضافة أو تةيير شعب أو مواعيد معينة لم

 فترة محددة من بداية الفصل الدراسي

 المعدل الفصلي

 لدراسيصل اهو معدل عالمات المقررات التي درسها الطالب نجاحا أورسوبا في الف
 عدد الواحد  ويتم احتسابها علي النحو التالي : تضرب درجات كل مقرر في

قسم   وت التي درسها الطالبساعاته المعتمدة   ثم تجمع حواصل ضرب المقررات 
 علي مجموع الساعات التي سجلها الطالب في الفصل الدراسي

 المعدل التراكمي

 فصل هو معدل عالمات المقررات التي درسها الطالب نجاحا أورسوبا حتي أخر
رب ضدراسي أتم دراسته   ويتم احتسابها علي النحو التالي : تجمع حواصل 

ت ساعاب في كل الفصول   ثم تقسم علي إجمالي الالمقررات التي درسها الطال
 المعتمدة للفصول الدراسية التي درسها
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 ةــــزارع الكليـــم
 :مير ة اإل تا  ال بات أوال  :      

التعليميقة و تعتلر مارعة اإلنتال النباتي بكلية الاراعة بككقر الشقيخ هقي الع قب األساسقي للعمليقة التار ليقة 
م مقدان  وم قدر القري هقو بحقر ميقت  ا قد وتربتهقا طينيقة ثقيلقة وبهقا نسقبة متكاوتقة فق 80وتللغ مساحتها 

 الملوحة حيث  تم فيها تعليم وتدر ب طالب الملية.
يقة  محاصقي  الحقل قتم فيهقا تقدر ب الطقالب علقى عمليقات إنتقال ال المير ة والعملية التعليمية والتيزري::ـ 

ن  ثقة و تقدربولكة إلنتال المح ول و تعرن الطالب علقى التمنولوجيقا الحدو تم فيها أيضاخ التعرن على المراح  الميت
يليقة أو كمقا  تعقرن الطقالب ميقدانياخ علقى أنقوا  المحاصقي  الميتلكقة الشقتو ة أو صقيفية أو ن على ممارستها.

اد ح ققو كيفيقة اسقتعمال اآلالت الحد ثقة فقي اليدمقة وزراعقة وتسقميد وري معمقرة  كمقا  تقدرب فيهقا الطقالب علقى 
علققى  الققب عملققه بعققد تيرجققه مققم المليققة والتققدر بالققط المحاصققي   فالمارعققة هققي الميققدان الكعلققي القق ي  ققااول فيققه

 األعمال الما رعية ووسائ  اإلنتال الحد ثة هي مم أهم الطرق لا ادة اإلنتال مم الرقعة الاراعية.

 
يقة مراكقا البحثالشيخ مم أهقم  ال تعتلر مارعة كلية الاراعة بككر المير ة كمركي لألبحاث والت ار::ـ 

لعليقا والتار لية في منطقة وسط الدلتا  حيقث يققو  البقاحثون مقم أعضقا  هيئقة التقدر س وطقالب الدراسقات ا
لميقة  قتم بتنكي  تااربهم وأبحاثهم وجميع النتائج التقي  قتم تحليلهقا إح قائياخ وصقياغتها فقي صقورة أبحقاث ع

ئهقا ا  قتم إلقاامة لمليقة الاراعقة والماقالت األخقرى المحليقة والعالميقة كمقنشرها بمالة العلو  الاراعية المسقتد
هقا بمارعقة بالمؤتمرات المحلية والعالمية بواسطة الباحثيم ومم خقالل هق   التاقارب والبحقوث التقي  قتم إجراؤ 

 ضققرالمليققة يكتسققب البققاحثون خلققرة متاققددة ليسققاهموا بهققا فققي الحمققالت القوميققة للمحاصققي  الرئيسققية والي
ظرة ليقات المنقاوالكاكهة والنباتات الطليعية والعطر قة ونباتقات الا نقة كمقا  قتم فيهقا التاقارب المشقتركة مقع الم

 وأقسا  وزارة الاراعة بامهور ة م ر العربية أو األقسا  العلمية خارل الوطم

 معةلااسور ا تعتلر مارعة اإلنتال الحيواني والتي تقع خلفالحيواني :مارعة اإلنتال : ثانياق 
األلبان  د قسموباوار مركا الاراعة المحمية مم المراف  التي ترتما عليها أقسا  الملية الميتلكة حيث تم
النبات الوراثة و و يدات بكميات الللم الالزمة لألبحاث والتاارب العملية التعليمية للطلبة  وك لك تمد أقسا  المل

  محاصيلي  في تحسيم اإلنتاجية والقيمة الغ ائية بحيوانات التاارب كما أنه  تعاون مع قسم المحاص
دة ة على ز اعالو  العلف  الميتلكة كما تساهم الحيوانات في تمو   المنتاات الاراعية الثانو ة بالمارعة ه ا
 خ وبة مارعة الملية عم طر   األسمدة العضو ة التي يستيدمها أيضاخ قسم البساتيم.

 -اإل تا  الحيوا   االت اها  اآلتية:وتتضم  البحوث الت  ت رى بمير ة 

 .: بحوث مرتبطة بييازة المواز الغذا ية لتغذية حيوا ا  المير ة 1

  . محاوال  مرتبطة بييازة الكفاءة الت اسلية لحيوا ا  المير ة : 2

 : بحوث مرتبطة بالتحسي  الوراثى لحيوا ا  المير ة3      
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بسيا عوضاخ عم مارعة الملية القديمة وه    2008إنشائها فى عا   فقد تم: الزوا   إ تا   مير ةثالثا :   
 . تقر بقاخ وتتمقون مقم ثقالث طوابق  والطقاب  الثالقث لمليقة الطقب الليطقري  2 700المارعة تقم بنائهقا علقى مسقاحة 

وحقدة ت قنيع أعقالن  –دورات ميقا   -مكاتقب إدار قة –قاعة محاضرات للطقالب  2المارعة الاد دة تحتوى على )و 
عنلقر دجقال –عنلر دجال بياض تربيقة فقي بطار قات –معم  تاهيا عينات  –معم  تكر خ دجال وسمان  –دواجم 

 عنلر أرانب(. –عنلر سمان –سالالت محلية تربية أرضية

 -وتتضم  البحوث الت  ت رى بمير ة إ تا   الزوا   االت اها  اآلتية:

 .بحوث مرتبطة بتغ ية الدواجم :  1
 .بكسيولوجيا الدواجمبحوث مرتبطة : 2
 .الدواجم  ووراثة : بحوث مرتبطة بتربية3       
 .بحوث مرتبطة برعاية الدواجم :4       

دد عيث ازداد ألخيرة حاتطور منح  الملية تطوراخ ملموساخ خالل السنوات العشرة  : منحققق  المليقققةرابعا : 
 .ونظراخ لظرون المنطقة والتحد ث1988عا   في طائكة 150إلى  1978طائكة عا   60الطوائف مم 

والبحثية  صة بالعملية التعليميةطائكة خا 50المستمر بالاامعة ومارعة الملية  تقلت العدد اآلن إلى 
راعية ة الا وباانب إنتاجية المنح  مم العس  فإن المنح   ؤدى خدمة تعليمية لطلبة الملية وطلبة الشعب

لبة  لك طالمتطلبات البحثية ألعضا  هيئة التدر س بقسم الحشرات كبكلية التربية عالوة على الوفا  ب
لنح  اغاالت شباإلضافة إلى ه ا فإن المنح  يقو  بوظيكة حيو ة هامة حيث تقو   الدراسات العليا بالقسم.

 إلنتال.ا  ادةبالمساعدة على إتما  عملية التلقيح اليلطى للمحاصي  الحقلية والبستانية مما  نعكس على ز 
د د مم ة العوحالياخ تم إنشا  منح  جد د ماود بقاعة در  للطالب وميان وحارة للكرز و تم تظليله باراع
 ية تحقيقاخ قت اداأنوا  األشاار المتساقطة األوراق.. كما تم إنشا  وحدة إنتاجية خاصة بالمنح  تدار إدارة 

 لتشغي  ك  الطاقات اإلنتاجية
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 مركي الت ار: والبحوث اليرا ية
بقققرار مققم مالققس جامعققة طنطققا فققى  خأنشققئ مركققا التاققارب والبحققوث الاراعيققة لمليققة الاراعققة بككققر الشققي

لماليقة او عتلر وحدة ذات طابع خاص لها استقاللها الكني والمقالي واإلداري طبققاخ لالئحقة   .26/10/1988
بققرار  اصقة المشقكلةلانقة اللقوائح اليواإلدار ة المعتمدة مم اإلدارة المركا ة لليلرة المالية بوزارة المالية مقم 

   ومقرر  نكس الملية.1991لسنة  275مم السيد األستاذ الدكتور/ وز ر المالية رقم 
 و شم  المركا عدة أنشطة إنتاجية وخدمية مم خالل وحدات فرعية ذات طابع خاص داخ  المركا وهى:

 ق وحدة األراضي  3      ق وحدة اليضر                  2ق وحدة بحوث الدوجم       1

ة الاهور والا نة وتنسي  ق وحد 6 وحدة ال ناعات الغ ائية          ق  5ق وحدة النبات الاراعي      4
  الحدائ 

 ق وحدة المنح   9ق وحدة المحاصي                      8  ق وحدة األلبان              7

 يدمات الطالبية  ق  وحدة ال 11            المليدات وحدةق 10

ألي حاسب حدة تمنولوجيا الدراسات العليا )ق و 13 ق وحدة البحوث االقت ادية والتنمية الر فية المتواصلة 12
  ( وإنترنت

     وحدة ر ادة األعمال واإلستشارات الاراعية -15ق وحدة تدو ر الميلكات    14
 :البحوث والتجارب الزراعية  مركزأهداف   

لتعليم اي ماال فيات الالزمة للتاارب والبحوث الاراعية وتنكي  السياسة العامة للاامعة اإلمكانتوفير  -1
 والبحث العلمي والتدر ب.

اليدمات و مشورة التعاون مع األجهاة والهيئات المعنية بشئون الاراعة لح  المشاك  الاراعية وتقديم ال -2
مهارات كا ة و كالدورات التدر لية لا ادة  اإلرشادية ليدمة الليئة ونشر المستحدث مم األفمار وإقامة
 العامليم بالاراعة في ماال األنشطة اإلنتاجية واليدمية.

ية علمليب الالمساهمة ب ورة أكثر فاعلية في النهوض باإلنتال الاراعي فئ مياد نه الميتلكة باألسا -3
 اإلنتال وتحسينه.الحد ثة والتي تؤدى إلى وفرة 

 ة واليدمية للغير.القيا  باألعمال اإلنتاجي  -4
 المساهمة في تنكي  مشروعات الاامعة التي تدخ  في اخت اص المركا.  -5
اامعة وا  بالسالدخول في الممارسات والمناق ات المعلنة لتنكي  األنشطة واألعمال الياصة بالتغ ية   -6

 أو خارجها.
 مع والعم  على حلها.المساهمة في توجيه طاقة ومهارات وخلرات العامليم باالرتباب بمشاك  المات  -7
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  يدمات در م على النهوض بالليئة المحيطة فى ح  المشاك  الاراعية وتقديم المشورة والخل  أفراد قا-8
 اإلرشادية وإقامة الدورات التدر لية لا ادة ككا ة ومهارات العامليم بالاراعة.        
 . دية واإلنتاجيةاإلرشالعم  على تطو ر األساليب الاراعية فئ شتى مياد نها ا-9
 اخت اص المركا.لمساهمة في إنااز المشروعات البحثية التي تدخ  في ا-10
 دعيم األقسا  العلمية بالملية مادياخ لتنشيط العملية البحثية والتعليمية.ت-11

 شئون التعليم والطالب ن بإدارة العاملي

 كشف توزيع العمل داخل إدارة شئون التعليم والطالب

 

 األعمال المكلف بها ــــــــــــماالســــ م

 مسئو  يئون التعليم طارق متولى مزي  / السيز 1

 األو  المستوىمسئو     أحمز  بز الم عم غايى / السيز 2

 الثانى و  المستوىمسئ الطاف محمز الب ا / السيزة 3

 المستوى الثالثمسئو   خليفة السيز شعوط/ السيز 4

 المستوى الراب  مسئو  بز الكريمالسيزة /كريما  السيز   5

 مسئولة الخريجين   رحا: كامل الحايس  / السيزة 6

 يئون التعليممسئو   السيزه/ساميه  بزالغ ى ال بالى 7

 

 يةلكلاالخدمات التي تقدمها ادارة شئون الطالب لطالب 
 

 -جنفد2جنمفوذ–يالد شفهادة المف –ستالم أوراق الطالب الالزمة للملفف )اسفتمارة الثانويفة العامفة ا -1
 صورة البطاقة الشخصية(. –صور شخصية 

 .المستجدين للطالب الطبي الكشف استمارات تحرير -2
 .الكلية وإلى من الطالب تحويل إجراءات -3

 تحويل الطالب لمركز الخدمات الطبية -4

اعففالن الطففالب بميعففاد التسففجيل للمقففررات الدراسففية ونهايتهففا عففن طريفف  الجففروب والصفففحة  -5
 ون الطالب ولوح االعالنات بالكلية.الخاصة بشئ

 استالم استمارات تسجيل المواد التي قام الطالب بتسجيلها وتفريغها في قوائم. -6

 متابعة األعذار المرضية أثناء االمتحانات بعد اعتمادها من اللجنة الطبية. -7
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 استخراج بطاقة تحقي  الشخصية للكلية)الكارنيه(.  -8

 وشركات النقل.اعتماد استمارات السفر للقطارات  -9
 م تسليم الطالب في الدراسي الفصل االول من المستوي الثالث سجالت بها المواد التي قا -10

 بدراستها ونتيجته في كل مادة وعدد الساعات الحاصل عليها.         

 استالم طلبات التشعيب وعمل التنسي  طبقاً لشروط األقسام بالكلية. -11

 تخرج والسجالت الدراسية للخريجين.استخراج الشهادة الدائمة وشهادات ال -12
 إعداد استمارات بيانات الطالب ألداء امتحانات الفرقة النهائية. -13
 استخراج بيانات قيد للجهات المطلوبة. -14
 اعتماد استمارات المدن الجامعية )بنين وبنات(. -15

 . واالقسام وإعالنها بلوحة اإلعالنات بالكليةاعداد قوائم بأسماء الطالب الجدد  -16

 لطالب المتفوقين وعمل استمارات مكافأة التفوق لهم بعد اعتمادها.حصر ا -17

 وإعالنها بلوحة اإلعالنات بالكلية. جداول االمتحاناتعمل الجداول الدراسية و -18

 عمل جداول للتدريب الصيفى وتقسيم طالب الفرق إلى مجموعات. -19

 االعالنات. عمل تراكمي التدريب الصيفي واعالن النتيجة بلوحة -20

 -:وتكاليفها م الدراسية لطالب الكلية: الرسو
 المبلغ المطلوب بالجنيه نوع الخدمة

 840 مصاريف الكلية -1

 

780 

المسيييتوي االول شيييامله كارنييييه الكليييية )بطاقييية تحقييييد 

 الشخصية(

 األعلىالمستويات 

هادة اثبيات القييد للطاليب لتقييديمها الي شي -2

 جهة  

 (ITعبارة عن طابع جامعة ) 50

 عبارة عن طوابع جامعة 200 لكليةات تحويل الطالب من وإلى إجراءا -3

 عبارة عن طوابع جامعة 20 عبطلبات التوزيع للش -4

 -( تقسم كاالتي:370) ات التخرج )اربع شهادات مالقته(شهاد -5

  

 120 

 200 

 50 

تدفع بإيصيال عنيد إخيالء الطيرف وتقسييمهم 

 -كاالتي:

 رسم اربع شهادات 

  طوابعIT تالربع شهادا 

 رسم الشهادة الدائمة 

 ( رسم جامعة30( طوابع جامعة + )50) 80 هادات مالقتة أوسجل دراسى اضافيش -6

 : أوراق الطالب الالزمة للتقدم للكليةـ 
 استمارة الثانوية العامة –1

 يهادة الميالد –2

 جند ) للذكور (2نموذج –3

 صور يخصية 6 –4

 بطاقة ترييح للكلية –5

 بالفيزا كارت جنيه(840يف الدراسية وقيمتها )اذن دف  المصار –6
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 صورة البطاقة الشخصية –7
 للطالب  : فرص سنوات القيد

لطالب اليين قضوا لمجلل الكلية الترخيص ل ويجوز،  أكثر من سنتينللطالب أن يبقى بالفرقة  ال يجوز             

دا عذلك فيما يها ، وفالية في المقررات التي رسبوا في السنة الت من الخارجبفرقهم سنتين في التقدم إلى االمتحان 

الفرقة هائية وويجوز لمجلل الكلية عالوة على ما تقدم الترخيص لطالب الفرقة قبل الن.  المستوي االولطالب 

 للتقدم إلى االمتحان من الخارج. ضافيتينإ بفرصتينالنهائية 

 سنوات القيد المستوي 

 سنتان من الداخل ويفصل األول

 سنتان من الداخل + سنة من الخارج . الثاني

 سنوات من الخارج 3سنتان من الداخل +  الثالث

سنوات من الخارج وإذا رسب الطالب فيما ال يزيد  3سنتان من الداخل +  عالراب
 اضافيتين تينعن نصف عدد مقررات يمنح فرص
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 م2021/2022م حتى  ام  2005/2006بيا  إحصا   لعزز الطال: المقيزي  بالكلية م   ام 

 الفرقـــة           
 

 العام الجامعى

 الرابعــة الثالثـــة الثانيـــة األولـــى
 اإلجمالي

 هندسة عام هندسة عام هندسة عام هندسة عام

2005/2006 237 - 217 15 243 6 109 5 832 

2006/2007 307 128 171 9 218 15 120 4 972 

2007/2008 223 117 189 92 179 9 211 14 1034 

2008/2009 159 88 126 90 184 78 169 10 904 

2009/2010 158 101 118 79 124 77 174 78 909 

2010/2011 59 28 100 67 126 75 118 76 649 

2011/2012 199 95 41 23 105 66 132 74 735 

2012/2013 237 100 177 80 45 21 119 65 844 

2013/2014 141 207 164 77 183 70 57 25 924 

2014/2015 361 105 124 169 170 71 176 66 1242 

2015/2016 401 129 207 84 105 172 189 72 1359 

2016/2017 457 166 294 83 191 89 111 159 1550 

2017/2018 475 129 364 123 225 72 216 94 1598 

2018/2019 653 147 465 88 285 104 242 77 2061 

2019/2020 575 141 545 85 385 77 322 110 2240 

2020/2021 396 338 282 329 230 401 212 270 2458 
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 مكافآت التفوق
ة رقم فقاً للماديان بالمكافآت المستحقة للطالب المتفوقين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية وب   

 :( من الالئحة التنفييية272)

المكافأة  االوليلطالب الفرقة  م
 بالجنيه

المكافأة  لطالب الفرق االعلي
 بالجنيه

1 
 120 اوائل القسم العلمي ثانوية عامة 30ال

الحاصلين علي تقدير ممتاز 
بصرف النظر علي درجاتهم في 
 الثانوية العامة او ثانوية معادلة

120 

فأكثر ثانوية  %80الحاصلين علي مجموع  2
 عامة

 -دا:الحاصلين علي جيد ج 84

و كان من اوائل الثانوية   --- الشهادة الثانوية المعادلة 3
 120 العامة

وكان من الحاصلين علي     4
 فأكثر ثانوية عامة %80مجموع 

84 

وكان من الحاصلين علي اقل     5
 في الثانوية العامة %80من 

60 

وكان من الحاصلين علي     6
 الشهادة الثانوية المعادلة

60 

 
 ةلجامعامحولين من كليات الجامعة إلى رارج الجامعة ال تصرف لهم أ  مكافآت من ال

 ن كد موالطالب المحولين إلى الجامعة تصرف لهم مكافآت التفوق بالجامعة بعد الت

 .رعدم صرف أ  مكاف ة لهم من الجهات المحولين منه

 
امعات كما هو وارد في قانون تنظيم الا اإلخالل بنظا  االمتحانعقوبة   

 نظا  تأد ب الطالب:ق       

 :ن كل م يعتبر مخالفة تاديبية كل اخالل بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى االخص: 124دة ما
 . االعمال المخلة بنظام الكلية او المنشات الجامعية    -1

 عمال والمحاضرات واال تعطيل الدراسة او التحريض عليه او االمتناع المدبر عن حضور الدروس    -2
 . ح بالمواظبة عليهائالجامعية االخرى التى تقتضى اللوا      

 . كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة او مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة وخارجها    -3
 . متحان او الهدوء الالزم له وكل غش فى امتحان او شروع فيهإلكل اخالل بنظام ا    -4

 .واالجهزة او المواد او الكتب الجامعية او تبديدها للمنشأتل اتالف ك    -5

 كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة او االشتراك يها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية   -6
   المختصة و توزيع لنشرات او اصدار جرائد حائط باية صورة بالكليات او جمع توقيعات بدون ترخيص     
 . من السلطات الجامعية المختصة سابق    
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كل طالب يرتكبب غشبا فبى االمتحبان او شبروعا فيبه و يضببط فبى حالبة تلببع يخرجبه العميبد او  : 125مادة 
االمتحبان ويحبرم مبن دخبول االمتحبان فبى بباقى المبواد ويعتببر الطالبب راسببا فبى جميبع  من لجنةمن ينوب عنه 

تاديبب او ى االحوال االخبرى فيبطبل االمتحبان بقبرار مبن مجلبع الف ماأ مواد االمتحان ويحال الى مجلع تاديب
 ه بطالن الدرجة العلمية اذا كانت قد منحت للطالب قبل كشف الغش.مجلع الكلية ويترتب علي

 -:العقوبات التادبية هى :  126مادة   
 . ذاربببببببباالن    -2                                 .التنبيه شفاهة او كتابة     -1

 المقررات لمدة ال تتجاوز شهرا الحرمان من حضور دروس احد    - 4                  .الحرمان من بعض الخدمات الطالبية     -3.

 .حان فى مقرر او اكثرالحرمان من االمت    -6              .الفصل من الكلية لمدة ال تتجاوز شهرا    -5

 .ال تتجاوز فصال دراسي الفصل من الكلية لمدة   -8             .قرر او اكثرالغاء امتحان الطالب فى م    -7

 صل دراسىفالفصل من الكلية لمدة تزيد على    -10 .الحرمان من االمتحان فى فصل دراسى او اكثر    -9

لطالب حية االفصل النهائى من الجامعة ويبلغ القرار الى الجامعات االخرى ويترتب عليه عدم صال    -11
 . المصرية جامعات الللقيد او التقدم لالمتحانات فى 

 

 (خكفرالشي ةجامع ةكلية الزراع بطال نلشئو يالرسم ب) الجروـ 1

  https://www.facebook.com/groups/164685990857549 

  (بالطال شئون ةإدار ةالزراع ةكلي خفرالشيك ةجامع ةالرسمي ه)الصفحـ 2

        https://www.facebook.com / 1834812806817790 

 الصفحة ارعالمية لكلية الزراعة جامعة كفرالشيخ -3

https://www.facebook.com/mediaagrikfs 

 

https://www.facebook.com/groups/164685990857549
https://www.facebook.com/groups/164685990857549
https://www.facebook.com/mediaagrikfs
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 شبا: العاملي  بإزارة ر اية ال 
 

 

 

 م
 

 ــماالســــــــــــ

 
 به القائم العمل

1 

 
 أمل جابر محمد نعيم / السيدة 

 

 . رعايه الشباب   إدارةمدير 

2 

 
محمد السيد عبد /   دكتورال

 الوهاب
 

منننننن التكافنننننل  الرابننننن  واالو مسنننننئو  والمسنننننتو  

 واليييييييييرحال  اال تميييييييييا   ال شييييييييياطاالجتمننننننننناعي 
 .  وال واله  والتك ولو   العلم  وال شاط

 لمصر تامر كرم ا  / السيد  3

النشننناط الرياضننني والنشننناط الفنننني  ال شييياط مسييي ول

 وال شيييياط والييييرحال  اال تمييييا  والثقننننافى واالسننننر 
 والمسييييييييتو  وال واليييييييه  والتك وليييييييو   العلمييييييي 

 .  اال تما   التكافل م  الثا ى والثالث

 ملحوظة :
 لتالي : االموقع و مكم ز ارته إلمترونيا مم خالل صدر دلي  المتروني لرعاية الشباب علي موقع الملية 

 

 -لألخبار والمقترحات لموقع الكلية:
agre_portal@kfs.edu.eg 

 طلبات الدعم الفني:
IT@agr.kfs.edu.eg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:agre_portal@kfs.edu.eg
mailto:IT@agr.kfs.edu.eg
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 ية: الكللطال ا:إزارة ر اية الشب اواأل شطة الطالبية التى تقزمه اال تما ية الخزما 

 تعمقق  إدارة رعايققة الشققباب علققى تقققديم اليققدمات االجتماعيققة للطققالب ومسققاعدتهم علققى ممارسققة األنشققطة
لبحقوث ومقم هق   اليقدمات االجتماعيقة التقي تققد  للطقالب القيقا  بعمق  ا الميتلكة مم خقالل اتحقاد الطقالب.

جتمقاعي ساعدات المادية والعينية عم طر   صندوق التمافق  االاالجتماعية للطالب الغير قادر م وصرن الم
و هققدن صققندوق التمافقق  االجتمققاعي إلققى تحقيقق  الضققمان االجتمققاعي للطققالب ب ققورة الميتلكققة  بالمليققة.

سقة بسقلب والمساهمة في تنكي  اليدمات الطالبية وح  المشاك  التي تواجه الطالب وتحول بيقنهم وبقيم الدرا
 ية.عاا دخولهم المال

 :كل م   ويشكل م لس إزارة ص زوق التكافل اال تما   م 

 .( رئيساخ للمالس )   الملية لشئون التعليم والطالبيد/ وك أ. -
 اثنيم مم أعضا  هيئة التدر س ييتارهما مالس الملية سنو اخ. -
 رعاية الشباب بالملية. مد ر إدارة -
 .) طالبا (  أميم االتحاد بعد االنتياب -

و ققققد  ال قققندوق المسقققاعدات للطقققالب فقققى صقققورة ماديقققة أو عينيقققة و قققتم ال قققرن عقققم طر ققق  لانقققة      
  لمقق  المسققاعدات بال ققندوق والتققي تقققو  بدراسققة الطلبققات واألبحققاث الياصققة بالمسققاعدات والتوجيققه بمققا  لققا 

 :اآلت   ويشترط لصرف أ   وع م  أ وع المسا زا  للطال: حالة على حدة
 امياخ بالملية.أن يكون الطالب نظ -
 أن يكون م ري الانسية. -
 أال يكون قد صدرت ضد  قرارات جامعية تأد لية تتعارض مع تمتعه برعاية ال ندوق. -
 مستاداخ في فرقته مالم  رى مالس إدارة ال ندوق أن ظروفه تلرر صرن المساعدات االجتماعية. -
 ونات التغ ية للطالب المغتربيم :بق 

 0طالب السكم اليارجى مم المحافظة والغير مقيميم فى المدن الاامعيةأن تمون الوجبة ل -

 0تمون الوجبة وجبة مطهية ساخنة و تم شرا  اللونات فى االسلو  الساب  للالسلو  المقل  -

 0أربعة أيا  ةعشرون جنيها ولمدو خمسة سعر الوجبة  -

   م بإدارةالسما  للطالب المستكيدسمية  تسا  اأيا  اليميس والامعة والعطالت الر  فيتقد  الوجبات  ال -      
 0رعاية الشباب       

 -:الاامعي دعم المتاب 

 قسا  توز ع كتب دراسية ماانية للطالب الغير قادر م مساهمة مم أعضا  هيئة التدر س لاميع اال -
 0بالملية
 -:وهي  المستندات المطلوبة للح ول على مساعدة  
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 إدارة رعاية الشباب بالملية للح ول على نو  المساعدة مم صندوق مم  اجتماعيبحث  استمارة -1
 0م ادر أخرى ى التماف  او أ      
 0م  بحث مم الوحدة االجتماعية التابع لها الطالب ع -2
 ئاة أو غير مم الامعية التعاونية الاراعية التابع لها الطالب تكيد أذا كانت أسرة الطالب حا اد أف -3
 0ائاة على أرض زراعية ميتومة بيتم الامعيةح             
 0أو المعاش( –فادة مم الاهة الحكومية التى يعم  بها االب بمكردات )المرتب إ -4
 0ذا كان االب صاحب حرفة أومهنةحرة علية إحضار صورة البطاقة الشي ية لالبإ -5
 0ذلكإذا كان الطالب لدية أخوة فى مراح  التعليم علية إحضار ما يكيد  - 6
 حضار صورة مم بطاقة الرقم القومى للطالب وصورة مم فياا اللر د الياصة بالطالب.إ -7
 -أو الطالبة  لى المسا زة:كيفية حصول الطال:          

 رعاية  يقد  الطالب أو الطالبة طلب صرن االعانة مع بيان أسبابها ونوعها إلى مسئول الكرقة بإدارة -  
 0شباب الملية   

 0سا  الليانات المعدة له ا الغرض فيقيد الطالب   تم -

 قديم تعلى االق  مم تار خ  تعرض الطلبات على أميم ال ندوق )مد ر إدارة رعاية الشباب( خالل أسلو  -
 0الر ى ألبدا الطلب    

 0يقو  أميم ال ندوق بعرض الطلبات على مالس االدارة التياذ القرارات فى شأنها -

 أن يكوض بعض سلطاتة لرئيس مالس االدارة أوأميم ال ندوق أو أحد أعضا   لمالس االدارة -
 0 راها ضرور ة لسرعة اللت وال رن التيالحدود  فيالمالس    

 : ـ إتحاز الطال:ل ا   ةأ شط     

 فد م يشك  مم طالب الملية النظامييم المقيد م بها والمسدد م رسو  االتحاد و كون للطالب الوا
 اب أوال  م يسددون رسو  االتحاد ح  ممارسة أوجه النشاب دون أن يكون لهم ح  االنتي والمنتسليم

 الترشيح و عم  اتحاد الطالب على تنظيم ممارسة العم  الطالبي.
 ـ  : وتهزف االتحازا  الطالبية  لى تحقي  ما يلى

ة أسقاليب القيقادة وإتاحقة الكرصق نمية القيم الروحية واألخالقية والوعي الوطني بيم الطالب وتقدر لهم علقىت-أ
 للتعلير عم  رائهم.

 تنمية الروو الاامعية بيم الطالب وتعمي  الروابط بينهم وبيم أعضا  هيئة التدر س والعامليم. -ب
 اكتشان مواهب وقدرات الطالب وتنميتها. -جق
 نشر وتشايع تمو م األسر والامعيات التعاونية الطالبية ودعم نشاطها. -د
 وتشايع  وتنظيم األنشطة الر اضية واالجتماعية والمشفية والكنية والثقافية واالرتكا  بمستواها نشر -هق
 المتميا م فيها.   
 اإلفادة مم طاقات الطالب ليدمة الماتمع وتنمية روو المشاركة. -و
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  ى:ه سية ر ي ويعمل م لس اتحاز الطال:  لى تحقي  أهزاف االتحازا  الطالبية م  خالل سبع ل ا 

 لانة النشاب الر اضي. - 2                             لانة األسر الطالبية.  -1
 لانة النشاب االجتماعي والرحالت. - 4                               لانة النشاب الكني. -3
 .لانة نشاب الاوالة واليدمة العامة -6                              لانة النشاب الثقافي. -5
 جنة العلو  والتمنولوجيا. -7
 ية ريس و ضوالتز يشكل م لس االتحاز س وياً بريازة  ميز الكلية أو م  ي وبه ف  ذلك م  أ ضاء هي ة

 كل م :

 رواد لاان مالس االتحاد مم أعضا  هيئة التدر س.
 األمنا  واألمنا  المساعد م للاان االتحاد مم الطالب.

   الس رئيسبينهم أميناخ وأميناخ مساعداخ للمالس و حضر اجتماعات الم نتيب الطالب أعضا  المالس مم 
 الاهاز الكني لرعاية الشباب بالملية و كون أميناخ ل ندوق المالس.

 

  آلتيةيشترط فيم  يتقزم للترشيح ف   ضوية ل ا  م لس االتحاز بالكلية أ  تتوفر فيه الشروط ا : 

 بية.أن يكون متمتعاخ بانسية جمهور ة م ر العر  -1
 أن يكون مت كاخ باليل  القو م والسمعة الحسنة. -2
 أن يكون طالباخ نظامياخ مستاداخ فى فرقته غير باق لإلعادة فيها ألي سلب. -3
 أن يكون مسدداخ لرسو  االتحاد. -4
 أن يكون مم ذوى النشاب الملحوظ فى ماال عم  اللانة التي  رشح نكسه فيها -5
ادات دة للحر قة أو تقر قر إسققاب أو وققف عضقو ته بأحقد االتحقأال يكون قد سل  الحكم عليه بعقوبة مقي -6

 الطالبية أو لاانها.
  الملية بشباب رعاية ال بإدارةو كون التقد  للترشيح كتابياخ على النموذل ال ي تعد  الاامعة ل لك و كون

 وفيما  لي لاان االتحاد واألنشطة التى تقو  بها ك  لانة.

 ـأوال: لجنة األسر الطالبية:

جتماعيقة يث تمث  ك  أسرة ماموعة مم الطقالب  تقوافر األلكقة والتقرابط و قتم ممارسقة العد قد مقم األنشقطة االح
 والكنية والثقافية والر اضية وبنا اخ على ذلك فإن لانة األسر بالملية تيتت باآلتى:

 تشايع تمو م األسر الطالبية بالملية ودعم نشاطها._ 1
 بالملية وخارجها مم كليات الاامعة الميتلكة.تنظيم برامج لقا ات األسر _ 2

 وم  أهم أ شطة ل  ة األسر بالكلية:

 .دعم وتنمية روو األخوة والترابط بيم الطالب 
 .اإلعالن عم تاد د وتساي  األسر بقسم رعاية الشباب بالملية 
 .إقامة األنشطة والمسابقات الر اضية والثقافية واالجتماعية والكنية بيم أسر الملية 
 لاامعة.االشتراك فى الدوري الثقافى والر اضي ألسر كليات الاامعة والتي تنظمه اإلدارة العامة لرعاية الشباب با 
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 .إقامة مسابقة للطالب والطالبة المثاليم بيم طالب األسر بالملية 
 .إقامة الرحالت الثقافية والترفيهية إلى المناط  السياحية الميتلكة 

 سرة:مراحل تكون األـ         
األسقرة  يكتح باب تساي  األسر لم  كلية خالل الشهر األول مم العا  الاامعي على أن يكقون  خقر موعقد العتمقاد -1

م األستاذ ممم الاامعة شهر ديسملر مم ك  عا  وال ياوز ألى أسرة مااولة نشاطها إال بعد صدور قرار باعتمادها 
 رئيس الاامعة لشئون التعليم والطالب.الدكتور/ رئيس الاامعة أو األستاذ الدكتور/ نائب 

م رغلقتهبطلقب  س األسات ة أعضا  هيئة التدر  تقد  الطالب مقرر األسرة ومعه طالب ممث  عم ك  فرقة دراسية بالملية إلى أحد  -2
 ألسرة.فى تمو م أسرة بر ادة سيادته ومرف  به أهدان األسرة واللرنامج المحدد للنشاب وم ادر التمو   الياصة با

  تم عرض ه ا الطلب على األستاذ الدكتور/ رائد لانة األسر بالملية للموافقة على األسرة. -3
 .يقد  الطلب بعد الدراسة إلى السيد األستاذ الدكتور/ عميد الملية لموافقة سيادته على ه ا الطلب     
 فى حالة موافقة سيادته على تمو م األسرة تليم اآلتى:  -4

 مقاكم بالملية عم قيا  األسقرة لاميقع الطقالب مقم خقالل لوحقة اإلعالنقات وفقى أ يعلم قسم رعاية الشباب
 التامعات الطالبية وذلك فى مدة أق اها أسلو  مم تار خ موافقة أ.د/ عميد الملية.

  يقه ف تقد  الطالب ال ي  رغب فى االنضما  لألسرة شي ياخ )بطلب اشقتراك( لقسقم رعايقة الشقباب  وضقح
ألكثقر مقم  سية والعنوان و عتمد مم شئون الطالب بالملية وال ياقوز للطالقب االنضقما والكرقة الدرااالسقم 
 أسرة.

  روب شق تشرب فى الطالب المتقد  لالنضما  لألسرة أن يكون مم الطالب المنتظميم ال  م  نطلق  علقيهم
  . عضو ة االتحاد والمسدد لرسو  االتحاد

  0د عم مائة عضوعضو وال ا  50اليق  عدد الطالب فى االسرة عم 

 عقة وال تعتمد األسما  مقم أ.د/ عميقد المليقة وترسق  جميقع األوراق الياصقة باألسقرة العتمادهقا مقم الاام
 تقو  األسرة بمااولة نشاطها إال بعد االعتماد مم الاامعة.

  م حق  مقاألسرة التى تيق  باللرنقامج المحقدد لنشقاطها أو ميالكقة اللقوائح المنظمقة للعمق  الطالبقى يكقون
 أ.د/ عميد الملية أو إدارة الاامعة وقف نشاطها أو إلغا  تشكيلها.

 ر لانقة األسق وفى نهاية العا  الدراسي تعد ك  أسرة تقر راخ عم نشاطها و عتمد مقم أ.د/ رائقد األسقرة ورائقد
 الطالبية واألستاذ الدكتور/ عميد الملية.

 ثانيا: لجنة النشاط الثقافى:
ع لطققالب وتنظققيم أوجققه النشققاب الثقققافى القق ي  ققؤدى إلققى تعر ققف الطالققب بققالماتموتهققدن إلققى ز ققادة الققوعي بققيم ا

ة و  بهققا لانققواحتياجققات تطققور  والعمقق  علققى تنميققة الطاقققات األدبيققة والثقافيققة للطققالب ومققم أبققرز األنشققطة الثقافيققة التققي تققق
 -النشاب الثقافى:

العناصقر المتميقاة التقى تمثق  الكر ق  الثققافى إقامة دوري ثقافي بيم طالب الكرق الدراسقية بالمليقة واختيقار -1
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 للملية.
 الشتراك فى المسابقات الثقافية الواردة مم إدارة الاامعة والهيئات األخرى.ا-2
الب الاققدد وتوز عقه علقى طقالب الكرقققة األولقى للتعقرن علقى المليققة واألقسقا  التقي  تعققاملون طبقع دليق  الطق-3

  هم معرفته بالنسبة للملية.معها والمقررات الدراسية لهم وك  ما 
متحانقات لطققالب المليققة فقى الك قق  الدراسقي األول والك قق  الدراسققي الثقاني وتوز عهققا ماانققاخ طبقع نمققاذل اال-4

 بقسم رعاية الشباب.
 افية عم أهم أنشطة االتحاد الميتلكة وما  هم الطالب داخ  الملية وتوز عها على الطالب.طبع نشرات ثق-5
 ن المر م واألحاد ث النلو ة الشر كة.ت الثقافية والد نية ومنها مسابقة حك  القر إقامة المسابقا-6
 لشعر(.ا -مسابقة الق ة الق يرة  –قامة الندوات الد نية والثقافية )مسابقة مالة الحائط إ-7

 ثالثا: لجنة النشاط الفنى:
  والغنقا  ايقات الكنيقة مثق  التمثيقلهو وتهدن إلى تنميقة المواهقب والققدرات الكنيقة للطقالب وممارسقة األنشقطة وا

   الانقة هومم األنشطة الكنية التي تقو  به والموسيقى وك لك الكنون التشكيلية كالرسم والنحت والت و ر 
: 
 للكنون المسرحية.ل يكي لشباب جامعة ككر الشيخ اي المشاركة في الملتقى الطالب-1
 كر الشيخ على مستوى كليات الاامعة.لمشاركة في مهرجان الكنون المسرحية لاامعة كا-2
ألنشققطة الكنيققة فققي الققدورات الاراعيققة التققي تققنظم كقق  عققا  علققى مسققتوى كليققات الاراعققة االمشققاركة فققي -3

 بالاامعات الم ر ة.
 لمشاركة في المسابقات الكنية والمواهب  على مستوى كليات الاامعة.ا-4
 م  مسابقات فنية بيم الكرق الدراسية بالملية.ع-5

 رابعًا: النشاط الرياضى:
ذلك مم وهى تهدن إلى نشر الوعي الر اضي بيم الطالب وإشبا  هوايات الطالب الر اضية وتنمية قدراتهم و 
ة بهقا اللانق خالل اشتراكهم في المبار ات والمسابقات والمهرجانات الر اضية المتنوعة ومم أهم األنشطة التي تققو 

 -الر اضية:
 لر اضية.ختيار الكرق الر اضية للملية والتي تشترك فى الدورات والمهرجانات اإقامة دورات تنشيطية ال 
 .االشتراك في الدوري الر اضي لاامعة ككر الشيخ في األلعاب الاماعية والكردية 
 تضقافة إقامة أنشطة ولقا ات ر اضقية وديقة بقيم الكقرق الدراسقية بالمليقة والمليقات األخقرى بحيقث  قتم اس

ت مم كليقات الاامعقة أو الاامعقات األخقرى إلقامقة  قو  ر اضقي فقي جقو مقم العالققا بعض المليات سوا 
 وال داقة والتنافس الشر ف.

  الم ر ةباامعات الاراعة االشتراك في الدوري الر اضي للدورات الاراعية التي تنظم على مستوى كليات . 

 والرحالت: االجتماعيخامسًا: لجنة النشاط 
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شقاعة الروابط االجتماعية بقيم الطقالب وبقيم أعضقا  هيئقة التقدر س والعقامليم وإتيتت بالعم  على تنمية 
لتقي تسقاعد اروو التعاون واإلخا  بينهم وك لك تنظيم الرحالت والمعسقكرات االجتماعيقة والثقافيقة الترو حيقة 

 الطالب على التعرن ع  معالم الوطم ومم أهم األنشطة في ه   اللانة:
 ي تراك فلى مستوى الملية وت عيد الكائا م بالمركا األول والثاني واالشإقامة مسابقة الشطرنج ع

 المسابقة على مستوى الاامعة.
 ة ك في مسقابقإقامة مسابقة الطالب والطالبة المثالييم على مستوى الملية وت عيد الكائا والكائاة لالشترا

 الاامعة.
 معة والهيئات األخرى.االشتراك في المسابقات االجتماعية الواردة مم إدارة الاا 
  ألوليققة ااالشققتراك فققي الققدورات التدر ليققة للاامعققة )دورات إعققداد القققادة ومشققرو  شققباب المسققتقل  واإلسققعافات

 باالشتراك مع وزارة الشباب(.
  االشققتراك فققي الققدورة الاراعيققة فققي النشققاب االجتمققاعى علققى مسققتوى كليققات الاراعققة باامعققات جمهور ققة م ققر

 العربية.
 الت التلر  بالد .تنظيم حم 
 سادسا: لجنة الجوالة والخدمة العامة:   

عي إن الشققعار األسققمى للاوالققة هققو اليدمققة العامققة وهققدفها تنظققيم أوجققه نشققاب المشققف واإلرشققاد لنشققر الققو 
ا المشكي بيم الطالب والمسقاهمة فقي مشقروعات خدمقة الليئقة والماتمقع مقم خقالل المعسقكرات التقي تنظمهق

 و االنتمقا لى تعو د الطالب على االعتماد على النكس والتمتع بحياة اليقال  وتنميقة رو اللانة والتي تهدن إ
 ومم األنشطة التي تقو  بها لانة الاوالة واليدمة العامة:

 .إقامة معسكر إعداد الختيار عشيرة الاوالة بالملية 
 .إقامة معسكر خدمة عامة 
 .إقامة معسكر خدمة بيئة 
 عشيرة الاامعة. االشتراك في معسكرات اختيار 
  اعققة االشققتراك فققي المهرجققان المشققكي للاوالققة فققي الققدورات الاراعيققة التققي تققنظم علققى مسققتوى كليققات الار

 بالاامعات الم ر ة.
 .االشتراك في المهرجان المشكي لاوالي كليات الاامعة 
 حافظة.االشتراك في المعسكرات القومية لليدمة العامة وخدمة الليئة على مستوى الاامعة أو الم 

 :سابعا: لجنة النشاط العلمى والتكنولوجيا
 النقاب التالية: متميا مم األنشطة والتي تتضح فىوتقو  ه   اللانة بعدد 

 .تبادل األفمار والمشروعات العلمية بيم الطالب 
 .تشايع الطالب المتميا م في تنكي  أفمارهم العملية 
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 .إذكا  روو المنافسة الاادة والشر كة لدى الطالب 
 .نشر الوعي بأهمية العلم ودور  في تطو ر األمم 
 ."إقامة مسابقات في مااالت "الميكانيكا  المترونيات .. الخ 
 ت إقامققة مسققابقات الثقافققة العلميققة "خيققال علمققي"  ماققالت حققائط علميققة   أبحققاث  دوري معلومققات علمققي ونققدوا

 علمية.

 
 م2020/2021للعام اجلامعي  تقرير عن صندوق التكافل الطالبي ودعم الكتاب اجلامعي 

 

ع * تم عمل أبحاث اجتماعية للطالب الغير قادرين لسداد الرسوم الدراسية ودعم الكتاب الجامعي  وتم التوزي
 -على النحو التالي:

 م2020/2021ملساعدات الطالبية  ودعم الكتاب الجامعي  خالل العام الجامعي ا-1
 

 مالحيات المبلغ بالجنية جملة طالبة طالب البيان

 لدعم الكتاب)الترم األول( المستوى األو
 المستوى الثانى
 المستوى الثالث
 المستوى الرابع

26 
22 
13 
7 

44 
43 
28 
6 

70 
65 
41 
13 

 ج6300
 ج4875
 ج3075
 ج975

 دعم كتاب
 )رعاية الشباب(

 مساعدات نقدية ترم أول
 تكملة سداد مصروفات  المستوى األول

 المستوى الثانى
 ثالثالمستوى ال

 المستوى الرابع

---- 
3 

14 
7 
7 

---- 
---- 
19 
16 
14 

--- 
3 

33 
23 
21 

---- 
 ج750

 ج8308
 ج5825
 ج5250

 
 

 صندوق تكافل الكلية
 

 لدعم كتاب )الترم الثانى( المستوى األو
 المستوى الثانى
 المستوى الثالث
 المستوى الرابع

43 
11 
26 
---- 

87 
34 
8 

----- 

130 
45 
34 

----- 

 ج9750
 ج3375
 ج2550

------- 

 دعم كتاب
 )رعاية الشباب(

 مساعدات نقدية ترم ثانى
 المستوى األول
 المستوى الثانى
 المستوى الثالث
 المستوى الرابع

 تكملة سداد مصروفات
 المستوى األول
 المستوى الثانى
 المستوى الثالث
 المستوى الرابع

 
12 
---- 
4 
--- 
 
3 

14 
12 
13 

 
17 
---- 
18 
1 
 
3 

21 
17 
15 

 
29 
---- 
22 
1 
 
6 

35 
29 
28 

 
 ج4350
------ 
 ج3300
 ج269
 

 ج1725
 ج10850
 ج9470

 ج10530

 
 صندوق تكافل الكلية

 

اجمالى المساعدات النقدية وسداد 
المصروفات ودعم الكتاب المقدمة من 

 رعاية الشباب للطالب خالل العام الدراسى
2020/2021 

  ج91527 628 391 237

 



 104 

 م2020/2021شطة الطالبية للعام اجلامعيبعض الصور اخلاصة باالن
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 ج

 

 رواد لجان االتحاد:

 يحيى زكريا عيد /.دأ                                                                                  

 عميد الكلية ورائد عام الشـــــباب

 نجو  محمد الخطيب /.دأ

 ية بالكليةاالنشطة الطالبعام منسق 

 أمين كما  عمارد/ ا.

 مستشار اللجنة الثقافية واالعالمية

 أىمد مصطفي ا.د/ 

 مستشاراللجنة الفنية

  دعاء الجيارد/ 

 مستشار اللجنة االجتماعية والرحالت

 سميرة أىمدد/ ا.م.

 مستشار لجنة االسر

 أىمد الحناوى  /د0ا

 مستشار لجنة الجوالة والخدمة العامة

 رطابإسماعيل د / ا.

 مستشار اللجنــــة الرياضـــــــية

   نور الهدى زيداند/ ا.  

 مستشار لجنة العلوم والتكنولوجيا                                   

 

 م2020/2021للعام ال امعى  مستشارى ل ا  اال شطة
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 م2020/2021أعضاء جملس احتاد الطالب لعام
 

 

 
 

 

 

 اللجنة االسم م
 رئيس االحتاد عبداهلل يوسف حممد عامر 1

 نائب رئيس االحتاد لشاذىلشيماء ابراهيم حممد مصطفى ا 2

 أمني  االسر حممد على امني حممود 3

 نائب االسر امحد رأفت عابدين حممد صاحل 4

 أمني الثقافية فاطمة ماهر سعد الغزاىل 5

 الثقافية نائب مصطفى عبداللطيف حممد الشاذىل 6

 أمني االجتماعية امحد اشرف مصطفى الصاوى 7

 االجتماعية نائب مىمنه اهلل اسامة جرب الغني 8

 اجلوالة أمني فتحى السيد فتحى السيد زبادى 9

 نائب اجلوالة امساء طارق امحد البنا 10

 أمني الفنية امحد مجال ابراهيم عيد 11

 نائب الفنية عبداهلل امحد يوسف ابونصرة 12

 العلمية أمني ابراهيم امين ابراهيم عوض 13

 العلمية نائب مى مدحت امحد عبدة السقا 14

 أمني الرياضية سامى ايهاب سامى مصطفى 15

 الرياضية نائب حممد فرج حممد غريب 16
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 مكتبات الكلية
بة الطالب ( فى ملنى )أ( مم كلية الاراعه وهى موجود  فى قسميم )مكتUGفى المستوى ) الملية مكتبة توجد

 وماموعة لثقافيةوا العلمية والماالت والمراجع  المتب مم قيمة ومكتبة الدراسات العليا(. وتضم المكتبات ماموعة
لطالب اكتاب فى مكتبة  9950المتنوعة حيث تحتوى على عدد  السنو ة والتقار ر القواميس واإلح ائيات مم

ة حسب رسالة )ماجستير ودكتوراة(  مرتب 3550كتاب فى مكتبة الدراسات العليا باالضافة الى  4640وعدد 
و  باحثيمالطالب وال التى تهم دور ة أجنلية تغطى ميتلف التي  ات الاراعية  5042وأيضا األقسا  العلمية 
دور األول فى ( معم  لتمنولوجيا المعلومات مقرهم ال2( جهاز كومليوتر بك  مكتبة كما  وجد عدد )2 وجد عدد )

خدمات  مم كادةلالست المكتبة ادلرو  اإلنترنت شبكة علر البحث المباشر ملنى )أ( مم كلية الاراعه لتقديم خدمات
ات تبالمك وتضم ( عالوة على أن المكتبة مغطاة بشبكة انترنت السلميةwww.ekb.egبنك المعرفه الم رى )

 الياصة العلمية الرسائ  باالضافة الى الدور ات األجنلية والمحلية باالضافة للعد د مم المراجع فى   العد د مم
 وتقد  الملية  كتورا مرحلتي الماجستير والد بطالب
 . والهيئة التدر س هيئة أعضا  للسادة اليارجية االستعارة خدمة .1
 . والطباعة والنسخ الضوئي الت و ر خدمات .2
 تتمياو مسا   الثالثة الساعة وحتى صباحا والن ف الثامنة الساعة مم  وميا أبوابها المكتبة تكتح .3

 اليدمة المرجعية لتقديم واضا ة تهو ة مم لمناسبةا بالشروب وماهاة مناسبة قاعة بأنها المكتبة
 .على المكتبة المترددة الكئات لاميع الداخلي اإلطال  خدمة المكتبة تتيح حيث المتي  ة

 
 

 

ة مكتبة الطلبة والدراسات العليامدير  
ي الشيخنه / السيدة  
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 جملة الكلية

سمات التميا فى البحث العلمى فى المليه وهى تهتم تعتلر الماله العلميه لملية الاراعه جامعة ككرالشيخ مم أحد 
 -1975بنشر نتائج األبحاث فى شتى العلو  الاراعيه الميتلكه. يمتد تار خ صدور أول عدد منها الى عا  سلتملر 

. وفى  2016فى أربع أعداد سنو ا. والماله صدرت تحت عنوان "مالة ككرالشيخ لألبحاث الاراعيه" حتى نهاية عا  
وتمشيا مع المتطلبات العالميه للتميا فى النشر الدولى ولتوسيع قاعدة قرا  الماله ووصوال الى  2017عا   بداية

الكهرسه فى قواعد الليانات العالميه المعترن بها دوليا فقد تم تغيير اسم الماله الى "مالة العلو  الاراعيه 
م ر ه ليكون مركا المعلومات والتوثي  التابع لألكاديميه المستدامه" وتم توقيع اتكاق مع أكاديمية البحث العلمى ال

باالشتراك مع بنك المعرفه الم رى هو الناشر للماله وتتولى المليه االدار  العلميه والكنيه لمحتوى الماله. كما تم 
     إنشا  موقع على شبكة المعلومات للماله بالعنوان الاد د يمكم ز ارته مم خالل الرابط التالى:

http://jsas.journals.ekb.eg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://jsas.journals.ekb.eg/
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 وشروط القبول بها المدن الجامعية
 كيفية التقزم لإلقامة بالمز  ال امعية:

 تم سحب ملف المد نة الاامعية بعد سداد الرسو  الدراسية. -1
 إقرار ولى األمر. –الضامم  –لبحث االجتما ا -لمشف الطليب( ااستيكا  المظرون مم قل  الملية )شئون الطال-2
 التقد  بالمظرون للمد نة.يقو  الطالب ب-3
  تم تنسي  القلول بالمدن.-4
 ي حالة قلول الطالب  تم اإلعالن عم الطالب المقلوليم في لوحة اإلعالنات.ف-5
 تم سداد المستحقات المالية في القلول بالمدن. -6
 الب. تم تسكيم الط-7

 قوا ز القبول:

  تم اختيار الطالب لإلقامة بالمدن وفقاخ للقواعد التالية: -    
 لي: تم تحد د عدد األماكم الشاغرة بالمدن قل  بداية ك  عا  وعلى أن  تم تي ي هم على النحو التا -
   شرب بقامة بالمدن (مم عدد األماكم الشاغرة بالمدن تي ت للطالب القدامى بالملية سل  لهم اإل60%) -     

 نااحهم بتقد ر عا  جيد على األق .        
 (مم األماكم الشاغرة تي ت لقلول الطالب المستاد م المقلوليم عم طر   مكتب التنسي .30%) -
 %( مم األماكم الشاغرة للحاالت المرضية مث : 5) -

 م المستشكى.مالمككوفيم و كون ذلك بتقر ر طلي   –أمراض القلب  –شل  األطكال 
 تعدد المواصالت.و  -مح  اإلقامةو  -(حاالت اجتماعية: طبقاخ للتقد رات والدرجات العلمية5%) -

 شروط قبول الطالب بالمدن الجامعية:
 طالب االنتساب.حدى المليات الاامعية وليس مم داخ منتظماخ بإأن يكون الطالب مقي-1
أو المراكقا المقربقة منهقا حيقث سقهولة الموصقالت منهقا  خال يكون الطالب مقيداخ مم سكان مد نقة ككقر الشقيأ-2

 وإليها.
 أو الاامعات األخرى فى العا  الساب . خال يكون قد صدر ضد الطالب عقوبة تأد لية مم جامعة ككر الشيأ-3
 أن تثلت لياقته صحياخ.-4
م ة خالل خمسة عشر  وماخ مقعتلر الطالب متنازالخ عم حقه في اإلقامة بالمد نة إذا لم يسدد الرسو  المطلوبي-5

 تار خ إعالن نتياة قلوله بالمد نة.
المد نة الاامعية قاصراخ على عا  جامعي واحد و حدد عدد المقلوليم فقي أول كق  عقا  جقامعي بيكون القلول -6

علقى أن  وذلك فيما عدا طالب الكرقة النهائية مم كلية الطقب الليطقري فيسقتمر إققامتهم حتقى نهايقة االمتحقان
 تمر العم  باألوراق المقدمة منهم في أول العا  الاامعي الساب .يس
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 وحدات مختلفة لخدمة الطالب
 الطالبي والدعم الكاديميا االرشاد وحدة

 

لب معرفيا وأكاديميا ونفسيا تساعد في نمو الطا التي الوىدات ىدىا هي الطالبي والدعم االكاديمي االرياد وىدة

 األكاديمي لمجتم ا لىإ االنتماءب االندماج في المجتم  الجامعي وتعزيز الشعور علىوذل  بهدف مساعدة الطالب 

 على والقدرة ، بالنفس الثقةو والمعرفة واإليمان العلمب مزودين وطنال بناءأ نم يلج تخرج فى يساعد مما

 -:رال  من التنمية بناء في المشاركة

 .االشراف على عملية االرشاد االكاديمي بالكلية .1

 .نهمتفادة د ندوات تعريفية للطالب والمرشدين االكاديميين عن االرشاد االكاديمي حتى تحقق اقصى اساعدا .2

 تنظيم  وتسهيل عمليات التسجيل والحيف واالضافة للمواد الدراسية. .3

 ة.مساعدة الطالب في أي وقت خالل الفصل الدراسي وحين يواجهون صعوبة أكاديمية واجتماعية ومادي .4

 .والمشاركة في االنشطة المختلفة لالستفادة من موارد الكلية و الجامعة توجيه الطالب .5

مات المعلوتخصيص مرشدين اكاديميين )أعضاء هيئة التدريل( للطالب الجدد اليين يمكنهم تقديم المساعدة و .6

الكاديمي الهم ستقببلورة اهداف الطالب واتخاذ قرارتهم المناسبة المتعلقة بمفي والدعم ونقل الخبرات التي تساعد 

 والمهني.

 التي المجاالت في إمكاناتهمو قدراتهم استثمار نحو توجيههمو التحصيل نم المزيد لىع لمتفوقينا لطالبا شجيعت  .7

 العلمية. اهتماماتهمو ميولهم مع تتناسب

 .العلمي تحصيلهم لزيادة لالزمةا المهارات اكتساب لىع ومساعدتهم دراسيا المتعثربن لطالبا تابعةم   .8

 النفسي التكيف درجات أعلى حقيقت على الجامعية، ياتهمح خالل لخاصة،ا الحتياجاتا ويذ لطالبا ساعدةم  .9

 حلها. على والعمل شكالتهم،م ودراسة قدراتهم هب تسمح مال وفقا يمياألكاد التحصيلو واالجتماعي

 الجامعي. للطالب ألخالقيا والميثاق ألكاديميةا باللوائح لوعيا نشر  .10

 

 

 

 معلومات التواص 

 الدور االو  بالمبنى الجديد بجوار مكتب امين الكليةمقر الوىدة: 

 دكتور محمد رجب غانم :للتواصل م  الوىدة

 01015826261تليفون: 
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 :وحدة الخدمات الطالبيةـ 
 دة باآلتي:تم إنشاء وحدة للخدمات الطالبية بالكلية لخدمة طالب الكلية وتقوم الوح       
 .مم ت و ر وتاليد وتغليف توفير اليدمات الطالبية -
 توفير وقت وماهود الطالب المستهلك في الوصول إلى اليدمة. -
ي إال ف مم المتب أو الرسائ  العلمية با االقتالمحافظة على حقوق الملمية الكمر ة لمنع  -

 الحدود المعترن بها.
 طالب الملية.ب الياصة  مرنيهاتالعم   -
 للتواص  مع الوحدة:    
 : الملني ) أ (  المليةب –د/ إبراهيم عرفة اليياب بقسم الدواجم    

 :لجنة الشكاوي والمقترحاتـ 
 ات صة بهم دارل صندوق الشكاو  واالقتراىيمكن لطالب الكلية وض  الشكاو  واالقتراىات الخا

وذج بنم  والمعلع بكل طابع بالكلية بجانب المصعد ، ىيث يتم قبو  جمي  الشكاو  والمقترىات وذل 

 راص يتم استالمه من وىدة ضمان الجودة .

 م وتقد ويتم دراسة الشكاو  واالقتراىات من قبل لجنة مختصة طبقا آللية معتمدة من مجلس الكلية

 كلية .  رة الحلو  ويتم اعالم المتقدم بالشكوى او المقترف بما تم اتخاذه من اجراءات من رال  اداال

  كما يمكن تقديم الشكوى مبايرة الى ا .د .م/ نجو  الخطيب أو الى ا .د/ مدير وىدة ضمان الجودة

لوىدة ضمان الجودة  بالكلية أو السيد اد/ مسئو  الصندوق كما يمكن ارسالها الى البريد اإللكترونين

  com.yahoo@gaoda_gaoda :Mail-E بالكلية وعنوانه : 

 

 :وتضم  الكلية ما يل  
 .الشكوى سرية  -1
 .  المقترح او الشاك  زم تضرر  -2
 .الشكوى او المقترح سر ة الب  ف   -3

 ة وجود يكاو  أو اقتراىات :عنوان من يمكن اللجوء اليهم في ىال

لكلية تب وكيل امك –كلية الزراعة  –وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب : جامعة كفر الشيخ  د/أ .

 لشئون التعليم والطالب .

 

  مان الجودةمكتب وىدة ض -كلية الزراعة  –د/ مدير وىدة ضمان الجودة : جامعة كفر الشيخ أ .

مراض أقسم  –كلية الزراعة  –واالقتراىات : جامعة كفر الشيخ د/ مسئو  صندوق الشكاو  أ .

 نجو  الخطيب . /. م دأ . –النبات 
 

mailto:gaoda_gaoda@yahoo.com
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 : وحدة الخريجين والتأهيل الوظيفىـ 

 

جى خدمة خريجامعة كفرالشيخ   ل –تم إنشاء وحدة الخريجين والت هيل الوييفى بكلية الزراعة 

تى تلفة الالمخ ق العمل وتواصلهم بالكلية للحصول على الدوراتالكلية وتسهيل انضمامهم لسو

 يتطلبها سوق العمل .

 -وتقوم الوحدة بعدة مهام وهى :

 عمل قواعد بيانات للخريجين لتسهيل التواصل معهم . -

    عملية   ة والعمل نموذج تعارف للخريجين للتعرف على مهارات الخريج الخاصة وخبراته العلمي -

 يها .التى يجيدها   والدورات الحاصل عليها أو التى يرجب فى الحصول عل واللةات     

 التواصل مع الشركات وإرسال بيانات الخريجين لهم للتدريب أو التعيين . -

 ين .ا الخريجبنائنالتواصل مع أقسام الكلية لمعرفة مختلف الدورات التى يمكن أن يستفاد منها أ -

يل الت هوك لتسهيل التواصل معهم )وحدة الخريجين وإنشاء مجموعة للخريجين علي الفيسب -

البرامج وإعالنات التوييف والدورات امعة كفرالشيخ( ويتم فيها نشر ج –الوييفى بكلية الزراعة 

 ة   م الكليين عاالتدريبية لت هيل الخريجين   ومقر الوحدة بالدور الثانى بجوار مكتب السيد/أم

 -وللتواصل :

 مدير وحدة الخريجين ةنمد/ فرحات سعد م     

 نائب مدير وحدة الخريجين أيمن محمد عبدالدايم /ا.د

 مسئول وحدة الخريجين رحاب كامل الحايس / السيدة

  

 الخريجين على الفيسبوك وقعم   

/9161519453151824https://www.facebook.com/groups/ 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/1518249161519453/
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 :وحدة االزمات والكوارثـ 
ريها ئة وزاي  العاملين والطالب بالكليتهدف الوىدة الي تحقيع اقصي درجات االمنن والسالمة لجم

م تنظي وذل  من رال  االعداد المسبع للخطط ووالساريونهات لمواجهة االزمات المختلفة وكذل 

االت ىء في لمدني واالرالرش العمل في مجا  الدفاع االمحاضرات والندوات والدورات التدريبية وو

كلية اء الونشر وقافة االمن والسالمة من رال  توزي  اللوىات االريادية في جمي  انحالطوارئ ،

ب جوان االمن في جمي  تراطاتوكذل  توعية وتثقيف وتوعية العاملين والطالب الهمية إتباع اي

ي ات التوهذا عن طريع إصدار الكتيبات والنشرات والمطوي ىياتهم سواء دارل الكلية او رارجهم

 تريدهم الي رد الفعل المناسب والفعا  الذ  يجب اتخاذة في وقت االزمات والكوارث 

 وسائل االتصال بالوحدة 
 : مدير الوحدة -

 01020380042عماد حافظ                                       ت/ د/ 
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 :االلكترونية الخدمات وحدةـ 
ين مختلف على مستوى الجامعات وب ICTP تعتبر هذه الوىدات ىلقة الوصل بين المشاري  الست المقدمة من    

التدريب  –ة نظم المعلومات اإلداري –تهدف هذه الوىدات باإلضافة لزيادة فاعلية مشاري  الجامعات )الشبكة  الكليات

 ياتلى تقديم ردمات متميزة في تكنولوجيا المعلومات للكلا البوابة الرقمية( – لتعليم اإللكترونيا –المكتبة الرقمية  –

  وتقوم الوىدة بعمل االتي : 

ل ردمة تشغيل وتفعي -بات والطابعات.صيانة الحاس -ات األجهزة.تحديث برمجي -شغيل وصيانة يبكة المعلومات.ت -

 إنشاء مساىة -ث الدور  لموق  الكلية علي االنترنت.لتحديا -البريد االلكتروني للطالب وأعضاء هيئة التدريس.

اذج قة ونملكل عضو هيئة تدريس علي الموق  بما يمكن من رف  المواد العلمية الخاصة به واالمتحانات الساب

 -بين طالب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وإدارة الكلية. Collaborationاستخدام أداة للتواصل  -اإلجابة.

 -تدريس.يئة الات اتصا  السلكية باالنترنت باألماكن المفتوىة بالكلية تكون متاىة للطالب وأعضاء هتوفير يبك

ب ز تدريتدريب العاملين بالكلية وأعضاء هيئة التدريس على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بواسطة مرك

ICTP .ومركز  يع م  يبكة معلومات الجامعةل كافة األعطا  الموجودة في األجهزة والشبكات والتنسى -بالجامعة

 تكلمالة ة صوتي.قراء نظم المعلومات اإلدارية ومركز التعلم االلكتروني ومشروع ميكنة المكتبات ومشروع التدريب

 القاموس

 

 للتواصل بالوىدة

 ر الخامسالدو –الكلية الجديد  مبنى –امعة كفر الشيخ ج –كلية الزراعة   -حدة الخدمات االلكترونيةو العنوان:

 -لألخبار والمقترحات لموقع الكلية:

agre_portal@kfs.edu.eg 

 طلبات الدعم الفني:

IT@agr.kfs.edu.eg 

 :الصيانة

@kfs.edu.e3mahmoud_aboshaishaa 

 إدارة الوحدة

 01006312643     تليفون           أحمد مصطفى عبد هللاأ.د /       مدير الوحدة     -1

       نائب مدير الوحدة    د./ سالم حمدين حسن حميد       تليفون -2

mailto:mahmoud_aboshaishaa3@kfs.edu.e
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 ملتقى كليه الزراعة والمجتم  المحلى
 

ا  و الباىثين ورج يتم عقد ملتقى كليه الزراعة والمجتم  المحلى سنويا  وذل  بحضور نخبة من العلماء           

ا يلي  ملتقى الزراعية و الهيئات الحكومية و الصناعية ومن اهداف هذا الم تو الم سسااالعما  و الشركات 

 :- 

 0برامج ومخرجات الكلية وربطها م  اىتياجات المجتم  لربط الكلية بالمجتم  المحلى وم  تطوير وتفعي -

 0التعرف على المشكالت التي تواجه المجتم  إليجاد ىلو  ابتكاريه غير تقليديه -

 0تواصل بين الكلية والمجتم  المحلى لتفعيل البحوث التطبيقية التي تخدم المجتم  المحلىدعم ال -

 0ت الطاب  الخاصدعم وتطوير وتفعيل المراكز والوىدات ذا -

 الب     عداد برامج تدريب مهنيه وفنيه لرياده االعما  وت هيل الطالب والخريجين واالفراد والمجتم  المدني لطا -  

 0عملسوق ال   

 البطالة لدى شر فكره العمل الحر عن طريع تبنى المشروعات الصغيرة لتشغيل الخريجين والتغلب على مشكله ن - 

 .  يباب الخريجين    
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 تم إ زاز هذا الزليل تحـــ  إشـــراف

 يحيى زكريا عيدأ.د/ 
 البحوثا وليووكيل الكلية للزراسا  الع  ميـز الكليـة ورا ـز الشبــا:قا م بعمل 

 مصطفي السيد شلبيد/ 0أ

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 أيمن عبد الدايم أحمدد/ 0أ

 خدمة البيئةوكيل الكلية لشئون قائم بعمل 

 محمد رجب غانمد / 0أ

 الخطيبمحمد نجوي  /د 0أ
 االنشطة الطالبية  عام منسق

 عيسي إبراهيم عيسى البلحياألستاذ / 
 أمين الكلية

 امل جابر محمد نعيم /ةالسيد

 مدير إدارة رعاية الشباب 

 إدارة رعاية الشباب وأسرة
 

 مع خالص التحيا  واألم يا  الطيبة 
 

 بمستقبل باهر إ  شاء هللا
 

 مع خالص التحيات واألمنيات الطيبة  
 بمستقبل باهر إن شاء هللا

 


