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 يزى الطالـبزع

 

 ية ودقة للتعرف االدلٌيل بعن رجاء قراءة

 )ما لك)على حقوقك 

 )كلي ما ع)وواجباتك  

 ـة ليتتـم دراستـك بالكحتى  

 يسر بسهـولة و 

 وإبـداع 



 4 

 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 
 دسوقي األستاذ الدكتور / عبد الرازق يوسف 

 ة رئيس اجلامع 
 عزاء:األالطالب   أبنائى  

يسعدنى أن أتوجه إليكم بالتحيه والتهنئه وأصدق األمانى بأن يكون التوفيق  والناقاو والتوفيق  فكقيبعم بعقد          
المنشقود المتميقا القيح يحكقم بقه  م الاامعيه سعيا الى تحقي  المسقتقل أن أخترتم جامعه كبر الشيخ لمتابعه دراستع

من عمرها مستتوى عاليتا متن الكفتاءة  ك  منعم وجامعتعم جامعه كبر الشيخ قد فققت خالل بضع السنوات السقابقه

، وذلت    والتقدم الراقى على مختلف االصعده ، واصبحت مناره ساطعه من منارات العلم الشامخه في مصرنا الحبيبته

،  زمات العلميته والتعليميته )استاتذه اكفتاء ، اراتاد اكتاديمي ، مختبترات متطتورهيأت لطالبها كافتة المستتلبعد ان ه

نشاطات طالبيه الئقه ، ختدمات راقيته ، اتفاقيتات علميته ويقافيته وبحثيته وتدريبيته مت  مهسستات وجهتات رستميه 

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

ن جامعة كفرالشيخ تسعى وبشكل مستمر الى تطبيق معايير الجتوده الشتامله ونشتر يقافتهتا فتي اتتى منتا ى إ       

هسستات مالعمليه التعليميه واالداريه ، معززه بتذل  موقعهتا كجستر تواصتل  ضتارى وعلمتى بينهتا متن جهته ، وال

اد مجتمت  االعمتا  متدكمتا تلتتزم الجامعته ب   ا من جهه اخري ،العلميه ومراكز االبحاث المختلفه محليا وعربيا ودولي

جتماعيتا متن ختال  العلتوم ى لعب دور مهم في تطوير المجتم  إقتصاديا ومعرفيتا وإبداعيه قادره علبكوادر خالقه وإ

ين للتعلتيم التطبيقيه والبحثيه المناسبه ، كما تعد الجامعه نفسها اريكا مكمال في عمليتى التطوير والتحديث المستمر

فرالشتيخ. ختامتا الذين يدرستون فتي جامعتة ك العالى ليس فقط في بلدنا الغالى مصر بل في كل بلدان الطالب الوافدين

جامعتة بعتد تخترجهم بمتا تعلمتوه متن لل  يكونتوا رستالا   ام التوفيق والنجاح في دراستهم وأنعزاء دواتمنى لطالبنا األ

  عضاء فعالين ومنتجين في بناء وطنهم.اديميه أخالقيه ، ليكونوا أأساتذتهم وبما إكتسبوه من قيم علميه أك

 رئيس الجامعه                                                                   

                                                                 

 د/ عبد الرازق يوسف دسوقى(أ.                                                                                     
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 كلمة                

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

 

 أبنائى وبناتى الطالب:

كية الاراعة جامعة كبرالشيخ واققد  لعقم تهنئتقى القكليقة بالعقا  الدراسقى الاد قد وكق  أهال ومرفبا بكم فى ك           
لمرفكقة الاامعيقة وهققى عقا  وأنقتم بريقر مقع دعقاا مقا األعمقاق القى   عققا وجق  أن  قوفقعم والرعقى خطقاكم خقالل ا

 تعقد عكيها اآلمال لاي  المستقل  المتسكح بالعكم واألخالق وااليمان.مرفكة جد دة 

وتنميقة  أسقرار أدعوكم الى استثمار ك  طاقاتعم فى البحث العكمى واالطقال  والدققة فقى تح قي  العكقم وفهقم          
قدراتعم ومواهبكم وتعمي  االنتماا ما خالل االلتاا  والحرص عكى تعظيم الوققت وافتقرا  المواعيقد المحقددة لكقدرو  

كمقا أدعقوكم القى نشقاب طالبقى متميقا مقنظم هقادن يرقد  بنقاا والتركيا عكى الاانب التطليققى داخق  وخقارل العكيقة  
الشر ققية والحققق  طموفاتهققا و مالهققا القققائم عكققى الققرأح وتبققادل االفعققار والعمقق  البرالقققى والتحكققى بققاألخالق الحميققدة 

 والشعور بالمسئولية االجتماعية مع المحافظة عكى نظافة المكان ما أج  غدا أفض  إن شاا  .

أطكب منعم األلتاا  التا  باألجرااات اإلفترازالة والتباعد اإلجتماعى فباظا عكى صحتعم وسالمتعم فمقا   أبنائى الطالب
   وطننا الغالى .

 

 وادعوا   أن يعيننا وإياكم لما فيه الرير لم رنا الحليبة 

 

 علد العال( م طبى )ا.د/ محمد                                                    

 نائب رئيس الاامعه لشئون التعكيم و الطالب                                                  
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 كلمـة 
 األستاذ الدكتور/ يحي زكريا عيد 

 قائم بعمل عميد الكلية                                   
 وكيل  الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث           

                                                   

أبنائي الطالب بداية, أود أن أهنئعم عكى التحاقعم بككيه الاراعة جامعه كبر الشيخ هي  العكية التي تطورت          
وتقدمت بشك  مضطرد مني أزالد ما خمسون عاما محققه بيلك ثرو  ما المكتسبات واإلناازات األكاديمية والبحثية  

سا  , إفدح  والمؤسسية  الشيخ  كبر  جامعه  تعون  وان   , الم ري  الماتمع  في  فاعال  شرالكا  نعون  ان  في  عدتنا 
نسليا ق ير  زمنى  وقت  في  م ر  في  الرائدة  برامج    0الاامعات  ما  العد د  البكالورالو ,  برامج  إلى  يضان 

طرال  بحثيه تكلى  الماجستير والدكتورا  التر  ية تحقي  كم هائ  ما الناافات البحثية المتمياة, ورسم خرالطه  
محكيا  العم   سوق  في  الاراعية  القطاعات  مرتكف  متطكبات  لمواكبه  خرجينا  وتطكعات  الوطنية  التنمية  أولوالات 

كما تسعى العكية إلى اعتماد كافه اللرامج األكاديمية وهو ما  ؤكد مستوح الاودة والتميا اليح وصكت اليه 0وأقكيميا 
تا العكية بالعالقة الوثيقة التي تربطها بالقطاعيا العا  والراص ما خالل وفى سياق مت  , تع  0العكية والاامعه

التدرالس والاامعة بشك  عا   التى  يستبيد منها الطالب وأعضاا هيئه  التباهم والتعاون  العد د ما ميكرات  إبرا  
ا وعند االنتهاا ما  فما البوائد الامه لتكك االتباقيات ما ترتب عكيها ما توفير فرص تدرالب وعم  لكطالب أثنا

الم راله الاراعية  الشركات  كلرح  في  وهواله  0الدراسة  ثقافه  تعاالا  في  مسئوليتها  الاراعة  ككيه  ادار   تدرك  كما 
دار   إكما تعم     2030االمر اليح  دعم والعاز رؤاله الدولة واستراتيايات التنمية في م ر ورؤاله0الماتمع الم رح 

والبحث العكمي وخدمه الماتمع في م ر والمنطقة المحيطة لتشم  عضو هيئه    العكية باد إلبقائها مستقلال لكتعكيم
العكمي   البحث  في  فعاله  ومساهمه  واالبتعار  المنافسة  عكى  قادر  وخرالج  متطورة  تعكيميه  وعمكيه  متميا  تدرالس 

الماتمع  النهايه 0وخدمه  االعااا  000وفى  الطالب  أبنائي  لاميع  التوفي   قكلي  ك   ما  أم 00اتمنى  بأن وككى    
  00وفقعم    0مساهمتهم المرتقبة في بناا ماتمعنا ما أج  غدا أفض  وتحيا م ر لكم راليا وبأ دي الم راليا

 والسال  عكيكم ورفمه   وبركاته 
                                   

 د/ يحيى زكرالا عيد0أ                                                        
              

 قائم بعم  عميد العكية                                                         
 وكي  العكية لكدراسات العكيا والبحوث و                                                        
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 كلمة 

 السيد األستاذ الدكتور / مصطفى السيد البى 

 ب وكيل الكلية لشئون التعليم والطال 

 :و الطالبات األعااا  أبنائي وبناتي الطالب

ريسالال ي ك أأ أدمالاليي م الال يح  ب  الالما فهالالم   ة   الالم ك  خأهالالو رحبا الالم فيالالح بالالك ياالالمز  عة الالم ة كية الالم  مح الالم ع الالب ة  الال      
ة مةب م فبنمس م ة  مي ة ييةسالك ة ديدالي سالم وا ة بالع ك  الك ر الو أأ دالعبمىح ريب الخ ل الممح لالوا ة بباةالم ة دمح  الم ة  الك  

  مي  ةي م ةآلحما  ديو ة بس مبو ة ب سةح فم  ةح رةأللوق رةاليبمأ.د

 -:وبناتي  أبنائي

دنب الم تالييةدىح ر  أسالبةي دحصاليو ة  ةالح رب الح مم سالمز ة ب الميو ر ة ب المية  ر  بالكسال مبمي عالو قمتالمدىح أد الععح ة الخ م     
ة الاة  ر ة حالبص  ةالك ة بحمتالبة   يا البةرحعةه يح رد بيق ةإل  بمء حن لوا ةإل  كةي رة حبص  ةخ د ظال ح ة عتالو ر 

ةأل  الال م ة بيمتالال م ر ة مممو الالم ر ةإل  بما الالم ر ة  ةب الالم دةلالالو ة حالالبي ة دالالمح ك ايالال  أأ  رحبميسالالم ر ة الالييرا ة  ةب الالم
رد الالمدا  ة الالبأ قبعامد الالم راحم  الالم ة مالالم ح  ةالالخ ة بالالنظح ة  الالمدو يهالاليي  نالالمء ة  هصالال م ريحمالالق  ة ن الالما ة  و الالك ة ب بيالالك
ة  مم يالالالي ر  فالالالمأللوق ة حبيالالاليع رة  الالال عي فم بسالالالعع  م ةال  بما الالالم حالالال  ة بحمبظالالالم  ةالالالخ رة  حةالالالك ةالبىالالالمي رة  بالالالو ة  بيمالالالخ

ر سالال ي  ب  الالما فمإل  بالالمد ةألمالالمديبك  أبضالالو مأ ءالالمء ه حسالال مبو نظمبالالم ة بيالالمأ حالالن أ الالو  ةإله بالالمير ةأل الالبةو ة دمح  الالم 
 .فيةي نم ة حبي م

 .فميك ه و يح رسيد  ةك ة ييز ل ممح  

 

 أن يعيننا وإياكم لما فيه الرير لم رنا الحليبة  وادعوا  

 

 م طبى السيد شكلى ا.د/     

 وكي  العكية لشئون التعكيم والطالب        
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 كلمة                                                 
 أيمن عبد الدايم محمد السيد األستاذ الدكتور / 

 البيئة وخدمة اجملتمع وكيل الكلية لشئون  

 ائى األعااا :أبن

يسعدنى ان أرفب بكم وأنتم فى فياتعم الاامعية ... والطيب لى أن نقد  لعم هيا الدلي  الموجا لعكية الاراعة        
دورهم   – وجاا  العالم  جامعات  أعرق  فى  العكم  تكقوا  الي ا  بأساتيتها  العرالقة  العكية  وهى   ... الشيخ  كبر  جامعه 

 ليكونوا لعم األباا و القدوة. 

 ائى وبناتى االعااا طكبة و طالبات العكية الادد : ابن

م ر           ومستقل   األم   شباب  أنتم  خدمتعم  فى  الاامعه  و  العكية  فى  وجميعنا  ككيتعم  فى  بكم  ومرفبًا  أهاًل 
 الغالية. فأفرصوا عكى التقد  و الرقى لترفعوا ما شأن وطننا الحليب م ر . 

 أبنائى األفباا .. 

عتاب مرفكة التعكيم الاامعى بك  ما فيها ما أمال و تحديات وككى ثقة عكى أنعم قادرون عكى  نتم عكى أأ       
تحقي  أمالها فتسكحوا باهلل و تحكوا بالقيم و المبادئ السامية وإستبيدوا ما عكماا العكية وهم أبائعم قل  ك  شئ  

الطالبية األنشطه  فى  شاركوا  و  الاامعية  التقاليد  و  بالقيم  المراكا   وإلتاموا  وتحتكون  إلية  تتطكعون  ما  لتحقي  
 المتقدمة وتلنون لم ر قدراتها وترفعون راياتها .

 اهال وسهال بكم فى ككيتعم مع خالص أمنياتى لعم بالتوفي  و النااو.                       
 

 

 محمد ا.د/ أيما علد الدايم                                                             
 وكي  العكية لشئون الليئة وخدمة الماتمع                                                                  
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 إدارة الجامعة 
 

 

 

 

 

 د / عبد الرازق يوسف دسوقى 0ا

 رئيس الجامعة 

 

 

 

 

 

    

 
                                          

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

                                                                        
 الجامعة نائب رئيس                        نائب رئيس الجامعة                                         نائب رئيس الجامعة   
   لشئون التعليم والطالب                         لشئون البيئة وتنمية المجتمع                ئون الدراسات العليا والبحوث لش

 
                   

                                                                 
 
 

 

 

 

 

 الدكتور/ علي صبري                                                  

 أمين عام الجامعه                                                    
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 إدارة الكلية 
 

 

 

 

 

 

 يحي زكريا أحمد األستاذ الدكتور/  

   عميد الكلية قائم بعمل 

 ووكيل الكليه لشئون الدراسات العليا والبحوث                 

 

 

 

 

 

 

 

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

 التعليم و الطالب                                           وكيل الكليه لشئون البيئة و تنمية المجتمع وكيل الكليه لشئون         

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 االستاذ/ عيسي إبراهيم عيسى البلحي  

 امين عام الكلية 
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 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:

"تلتزم كلية الزراعة بجامعة كفرالشيخ بتخريج مهندس زراعى طبقاً للمعايير القومية اآلكاديمية القياسية يلبى إحتياجات 

ث العلمية ، وتقديم الخدمات المجتمعية لتحقيق  سوق العمل محلياً وإقليمياً فى مجاالت العلوم الزراعية ، وإجراء البحو

 "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 للكليتتتتتة

 ة بس بب  ةحصعا  ةخ ةال  بمد ةالممديبك .  تبمأ ة دعدع -1

 د عيب ة ببةحج ة   ة ب م ردحيد  ة بمبية  ة ييةس م   -2
 د عيب ة ييةسم  ة  ة م رة  ح  ة  ةبك ة   ب مك  -3
 ديا ح  وتم  ة  بةمم ح  حؤسسم  ة بد ب  ة بي ك ردنب م ة بيعم  -4
 دنب م ة بعةيد ة   بيم رة بمديم فم ىة م  -5
  ةخ ايةء ة بس  يدين . بناءاً  عيب رة  حسين ة بس بب ة   -6
 دحسين قبق ة  معيح رد  يو  ظح ة ب مف م . -7
 ةاليدممء فم ببيكة  ة  نمبس م بك ة ىة م .   -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 

بعقد تحوالق  المعهقد الاراعقي بكبقر الشقيخ إلقى ككيقة لكاراعقة تتبقع  1/7/1969أنشئت ككية الاراعة بكبقر الشقيخ فقي 
جامعة اإلسكندرالة ثم انضمت إلى جامعة وسط الدلتا التي تحولت إلى جامعة طنطقا  واآلن وبعقد إنشقاا جامعقة كبقر 

   كانت العكية الكلنة األولى في هيا ال رو الشامخ.1/8/2006الشيخ التي ظهرت لكنور في 
 
 طالب وطالبة.  1182ضمت العكية في السنة األولى إلنشائها عدد   •
 (.1974ظكت  العكية تمنح درجة البكالورالو  في العكو  الاراعية )شعبة عامة فتى عا    •
ية بككية الاراعة بكبر الشيخ واليي بإصدار الالئحة الداخك 1975/ 1/11في    898صدر القرار الوزاري رقم   •

بموجبه يمنح ماكس الاامعة بنااًا عكى طكب ككية الاراعة بكبر الشيخ درجة البكالورالو  في العكو  الاراعية في  
 إفدح الشعب اآلتية:

  ––باتالن أمراض –األلبان  –إنتال الدواجا  –اإلنتال الحيواني  – االقت اد الاراعي - األراضي -الرشاد الاراعي)ا
  –الاهور ونباتات الاالنة وتنسي  الحدائ   –الرضر  –الحشرات االقت ادية  –تعنولوجيا األغيية   -اإلنتال الاراعي

 الوراثة(. -الهندسة الاراعية  –المحاصي    -الماتمع الرالبي   –المليدات  –الباكهة 
ما البرقة األولى بدال    ا لاراعية بالعكية اعتبار   بشأن تشعيب الهندسة ا 2006/ 2/ 12( بتارالخ  172صدر القرار الوزاري رقم )  •

 ما البرقة الثانية. 
وتقو  العكية بإعداد طالبها إعدادًا عكميًا وعمكيًا في تر  اتها العكمية المرتكبة وقد أسقهمت العكيقة أيضقًا فقى  •

 إعداد الرلراا البافثيا في الماال الاراعي.
واست قققالو األراضقققي وتنميقققة  والحيقققوانيإلنتقققال الاراعقققي كمقققا تسقققاهم ببحوثهقققا العكميقققة المتطقققورة فقققي ماقققال ا •

 الماتمعات الرالفية.

  ة  بإصدار الالئحة األكاديمية الداخكي 2012/  8/    30( بتارالخ    3824صدر القرار الوزاري رقم )   •

  -) مرفكة البكالورالو  ( بنظا  الساعات المعتمدة واليي بموجبة :    
يخ بنقاا عكقى طكقب ماكقس العكيقة درجقة البكقالورالو  فقي العكقو  الاراعيقة فقي أفقد اللقرامج  يمنح ماكس جامعة كبرا لشق  -أ 

 التالية: 
 برنامج اإلنتال الحيواني والداجنى والسمكي  -2                           برنامج اإلنتال النباتي -1
 اتبرنامج وقاية النب  -4                            برنامج عكو  األغيية -3
 برنامج العكو  االقت ادية واالجتماعية الاراعية  -6             برنامج التعنولوجيا الحيوالة الاراعية -5
 برنامج األراضي والميا  -7
 
     . يمنح ماكس جامعة كبرا لشيخ بناا عكى طكب ماكس العكية درجة البكالورالو  في الهندسة الاراعية    -ب 
 ( optionلرامج الميكورة في مادة بعالية وفى فالة اختيار الطالب توجها فرعيا ) تمنح شهادات التررل طبقا لك   -ل 
      

 يضان هيا التوجه البرعي إلى جانب اللرنامج الرئيسي في الشهادة عند التررل كالتالي:  
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 ةالتوج اللرنامج    
1 
 
 

 االنتال النباتي 
 

 

 المحاصي  

 الباكهة 
 الرضر  

    الحدائ  الاهور ونباتات الاالنة وتنسي 
 
2 

 اإلنتال الحيواني والداجنى والسمكي 

 
 االنتال الحيوانى 

 إنتال الدواجا 
  إنتال األسماك  

3 
 

 عكو  األغيية

 

 تعنولوجيا األغيية

 األلبان 
 
 

 الحشرات االقت ادية  وقاية النبات  4

 أمراض النبات  

 مليدات اآلفات 
 
 
 
 

 
5 
 

 راثة الو  التعنولوجيا الحيوالة الاراعية

 الاراعية   الميكروبيولوجي 
  

6 
 

 االقت اد الاراعي  العكو  االقت ادية واالجتماعية الاراعية

 اإلرشاد الاراعي   
 الماتمع الرالبي  
 
 
 

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

 

 األقسام العلمية بالكلية :
 قققققققققي والمياة قسقققققم األراضق-1
 الماتمع الرالبي        -اإلرشاد الاراعي -قسم االقت اد الاراعي والضم ثالث فرو  وهى: االقت اد الاراعي -2
 قسم النبات الاراعي       -4قسقققققم األللقققققققققققان                                       -3
 قسقققققم إنتال الدواجا    -6                      قسقققققم اإلنتال الحيواني            -5
 قسقم الحشرات االقت ادية        -8قسم ال ناعات الغيائية                                 -7
 الاهور ونباتات الاالنة -الباكهقققة  -قسقققم البساتيا والضم ثالثة فرو  وهى: الرضر  -9 

 قسققققققم المحاصي  -11لمليدات                        قسقققققققققم كيمياا وسمية ا -10
 قسقققم الهندسقة الاراعي -13قسققققققم الوراثققة                                           -12
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تم   العا   الاراعة  هيا  ككية  كبرالشيخإدرال  لعا    جامعه  دوليا  المرموق  شنغهاح  ت نيف  ألفض   ٢٠١٩ضما 
عكى مستوح ككيات الاراعة فى    ٥٠٠  -  ٤٠١الاامعات وتر  اتها عكى مستوح العالم ألول مرة لتحت  المرتبة  

العكمى  والبحث  العالى  التعكيم  لوزارة  االعالمى  المكتب  ت رالحات  فسب  وعكى  باليكر  جد ر  هو  ومما   ... العالم 
الم رالة أنه لم تدرل أية ككية زراعة م رالة مع ككية زراعة كبرالشيخ سوح ككية الاراعة جامعة اإلسكندرالة ما  

 .العد د ما ككيات الاراعة الم رالة العرالقة م ر متبوقة بيلك عكى

المرتكبة   البحثية  بالمااالت  المرتبطة  الرمسة  والمعا ير  لكمؤشرات  مرتكبة  أوزان  "شنغهاي" خ ص  ت نيف  و 
 Web of" في من ة  2017-2013والتي تعتمد عكى نشر األبحاث في الماالت المبهرسة عالميا خالل البترة  

Science & InCites"  الكية. وتأثير االقتبا  الموفد وهو نسبة االستشهاد لألبحاث المنشورة في تر ص األمر
البترة   خالل  التعاون    2017-2013أكاديمي  ذلك  والكي  البئة   نبس  في  األبحاث  ما  االستشهادات  متوسط  إلى 

مقسوًما   المؤلبيا  عناوالا  في  األق   عكى  مرتكبتان  دولتان  فيها  المشترك  األبحاث  عدد  وهو  العدد  الدولي  عكى 
ثم عدد األبحاث المنشورة  .2017-2013اإلجمالي لألبحاث في موضو  التر ص األكاديمي لكاامعة خالل البترة  
البترة   لاامعة خالل  األكاديمي  التر ص  الماالت في موضو   أهم    وأخيرًا عدد أعضاا هيئة  2017-2013في 

 .التدرالس الحاصكيا عكى جائاة مهمة في موضو  أكاديمي

باليكر أن وزارة التعكيم العالى تقو  باهود كليرة بالتعاون مع خلراا الت نيف الدولى ما بنك المعرفة لرفع    جد ر
ت نيف الاامعات كك  أو ما فيث التر  ات لما ليلك ما مردود إياابى عكى االقت اد القومى ما فيث جيب 

ما فرص العم  اإلقكيمية والدولية مما يعد مؤشرًا الطالب الوافد ا أو تمكيا الررالايا ما االستحواذ عكى أكلر قدر  
  .عكى تطوالر العمكية التعكيمية والبحثية في الاامعات الم رالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

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  

والبيئة وهناك عـدد مـن المشـاريع البحثيـة مـع   يهتم القسم بالجانب التعليمي والبحثي في مجاالت األراضي والمياه

الجامعة وأكاديمية البحث العلمي ويوجد بالقسم وحدة ذات طابع خاص تقدم الخدمات في المجاالت الزراعيـة سـواء 

 في المجاالت الزراعية والبيئة الصناعية.

 قسم االقتصاد الزراعي:ـ 

جتماعية واإلرشـادية الزراعيـة ودراسـة تنميـة المجتمعـات م بالدراسات االقتصادية واال1969يهتم القسم منذ عام  

دارة واالشـراف علـى المـزارع والمشـروعات الزراعيـة اباالضـافة إلـى االالريفية مـن خـالل مـد الطالـب بمهـارات  

اويوجد بالقسم وحدة البحوث االقتصادية والتنمية الريفية المتواصلة التخصص فى أحد أو بعض التخصصات الكلية 

د منهـا النهـوض بالميكنـة الزراعيـةا وبرنـام  ويشرف ا د وإداريـا لقسم على العديد مـن المشـروعات القوميـة علميـا

القسـم درجـات البكـالوريوس ا ويمـنح  كفـر الشـيخ والبربيـة  لمحـافتتيية  شروقا وإعـداد تقريـرى التنميـة البشـر

 الريفي .مجتمع وال الزراعيوالماجستير والدكتوراة فى تخصصات االقتصاد الزراعى واالرشاد 

 ـ قسم اإلنتاج الحيواني:

يهتم القسم بتدريس العديد من المقررات الدراسية في مجال التخصص ويعتني بتبذية الحيوانات المزرعية وبتنتـيم 

إيواء ورعاية الحيوانـات مـع االهتمـام بتناسـليات الحيوانـات ونشـر التراكيـب الوراثيـة الجيـدة عـن طريـ  دراسـة 

والتلقيح الصناعي كما تهتم بمزارع األسماك وكـل ذلـك يسـاهم فـي ت هيـل الخـري  للمنافسـة فـي   الهندسة الوراثية

 .سوق العمل

 ـ قسم إنتاج الدواجــن:

تهتم أسرة القسم بمد الطالب بمفاتيح علم صناعة الدواجن والتي تعتبر المصدر الرئيسي لسـد العجـز فـي البـروتين 

خرج مؤهالد لعمل المشـاريع الخاصـة فـي مجـال التخصـص أو العمـل فـي الحيواني في مصر ويصبح الطالب بعد الت

 الشركات الكبرى أو الجهات البحثية والجامعات.

 قسم األلبــــــــان:ـ 

د أساسـيات علـوم األلبـان ومنتجاتهـا وكيفيـة إنتـاج وتصـنيع وحفـت وتـداول  يهتم القسم بتعليم الطالب نترياد وعمليا

ك يتمكن الخري  من عمل بعض المشروعات الصبيرة الخاصة كما أنـه يصـبح مـؤهالد مختلف المنتجات اللبنية وبذل

للعمل في مجال الصناعة ومصـانع األلبـان الحديثـة أو العمـل فـي الجامعـات ومراكـز البحـوث المختلفـة أو الجهـات 

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

 م النبات الزراعي:قسـ 

يشمل القسم على ثالثة فروع داخلية  وهى فرع أمراض النبات و الميكروبيولوجيا الزراعيـة و النبـات الزراعـي ويقـوم القسـم  

 . بتدريس العديد من المقررات الدراسية وينتم دورات تدريبية متخصصة في العديد من مجاالت النبات الزراعى 

 ناعات البذائية:صقسم الـ 

  طالب مرحلة البكالوريوس بشعبة تكنولوجيـا األذذيـة بعـد النجـا  فـي الفرقـة الثانيـة وبعـد اسـتيفاء بعـض يلتح
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فـي مجـال المقررات الدراسية المؤهلة ثم يقوم الطالب بالفرقة الثالثة والرابعة بدراسة العلوم األساسية والتطبيقيـة  

األذذية وميكروبيولوجيا األذذية والكيمياء الحيوية مما   العلوم وتكنولوجيا األذذية والطرق المختلفة لحفت وتصنيع

يؤهل الخري  للعمـل فـي شـركات تصـنيع األذذيـة أو فـي جهـات الرقابـة علـى جـودة األذذيـة أو إقامـة الصـناعات 

 الصبيرة أو تقديم االستشارات العلمية في مجال التخصص.

 قســــم الحشــــرات االقتصادية:ـ 

فات الحشرية التي تصيب أهم المحاصيل االقتصادية كذلك يهـتم بدراسـة اآلفـات ذات األهميـة يهتم القسم بدراسة اآل

الطبية والبيطرية متناوالد في ذلك دورة حياة اآلفةا متاهر اإلصـابة والضـررا طـرق المكافحـة كـذلك يهـتم بدراسـة 

 الحشرات النافعة مثل نحل العسل وديدان الحرير واألعداء الحيوية.

 بساتيـــــن:ســم القـ 

يضم قسم البساتين ثالثة فروع هي شعب الخضر والفاكهة والزهور ونباتات الزينة وتنس  الحدائ  حيث يهتم فرع 

كمـا يهـتم فـرع الت الخضـر الخضر بتدريس كيفية إنتاج الخضـر المحميـة بطـرق ري وتسـميد مطـورة وإنتـاج شـت

لحديثة في الري والتسميد وإنتاج زهور القطف ونباتات التـل الفاكهة بإنتاج شتالت الفاكهة واستخدام التكنولوجيا ا

كمـا صاد في مجال مـن المجـاالت السـابقة  والصوب والنباتات الطبية والعطرية مما يؤهل الخري  لكى يصبح متخص

ص ياألصـ نباتـاتيهتم فرع الزهور ونباتات الزينة وتنسي  الحدائ  بإنتـاج شـتالت نباتـات الزينـة وزهـور القطـف 

 .نباتات الطبية والعطرية وتصميم وتنسي  الحدائ  مما يؤهل الخري  ليصبح فى مجال من المجاالت السابقةوال

 قســـــم كيمياء وسمية المبيــــدات:ـ 

يهتم القسم بعلوم الكيمياء وكيمياء المبيدات ومكافحـة اآلفـات وحمايـة البيئـة ويتمحـور الهيكـل العلمـي للقسـم فـي 

قيــيم الحيــويا والتقيــيم الحقلــيا تطبيقــات المكافحــة المتكاملــةا تحليــل المبيــدات ومتبقياتهــاا تجهيــز المبيــداتا الت

 حماية البيئة من التلوث بالمبيدات. التكنولوجيه ,الدراسات 

 قســــم المحاصيـــل:ـ 

الشـامية يشارك القسم في العديد مـن الحمـالت القوميـة للنهـوض بالمحاصـيل المختلفـة مثـل القمـح واألرز والـذرة 

ومحاصيل الزيت ويهتم القسم بتدريس المقررات الدراسية المختلفة بالكلية وفى كليـات الجامعـات المختلفـة ويوجـد 

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

 قســــم الوراثــــة:ـ 

حـديث منهـا مثـل علـوم التكنولوجيـا الحيويـة والهندسـة الوراثيـة يهتم القسم بجميع فروع علم الوراثـة وخاصـة ال

البيئة عن طري  إجراء العديد من الدراسات والبحوث المجتمع وتنمية وتكنولوجيا الجينات ويساهم القسم في خدمة  

 والمشاريع البحثية المختلفة.

 قسم الهندسة الزراعية:ـ 

ربع سنوات وذلك بعد التحاق طالب شعبة الرياضة والعلوم )ثانوية  تبدأ الدراسة بالقسم من الفرقة األولى ولمدة أ

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

 . علوم الزراعية تخصص هندسة زراعيةهندسية ويحصل الخري  على بكالوريوس ال
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 وراه يف التخصصات اآلتية: متنح الكلية درجتي املاجستري والدكت 
إتتيييال الايييينا  نإتتيييال  -أميييرال التبيييا  -األلبيييا   -االقتصيييال العرا ييي   -اإلرشيييال العرا ييي   -األراضييي  
تكتنلن ييييا  -تربيييية التبيييا  - الميكرنبينلن ييييا العرا يييية -أميييرال التبيييا   -التبيييا  العرا ييي   -اليييلنا   
المبيييلا  -الفاكهيية  -نتباتييا  العيتيية نتتسيييا الاييلا ا العهيينر  -الخضيير  -الاشييرا  االقتصييالية  -األغذييية 

 (.الهتلسة العرا ية -النراثة  -المااصيل  -الم تمع الريف  -
 

 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:

 -مبنى كلية الزراعة الجديد ويتكون من سبع طواب : -1

مكتب الجمعية العلمية لحماية  – ءالدور االرضى الجهة البربية ويشمل : المعمل المركزى ) وحدة سالمة البذا •

 -الوحـدة الحسـابية-مـدير الحسـابات-وبصـمة الحضـور واالنصـراف  مكتب معـاون الكليـة-مطبعة الكلية-البيئة  

: كال من الجهة الشرقية وتشمل-(1صالة تصنيع األلبان)-(1معمل تصنيع الصناعات البذائية ) -مصلى للسيدات

 (2صالة تصنيع األلبان)- -التوريدات(-)الشئون المالية-المخازن-شئون الطالب

مكتبـة الدراسـات –قسـم إنتـاج الـدواجن    :  الجهة الشـرقية-إلنتاج الحيواني:قسم ا  الجهة البربية-الدور األول: •

 0مكتبة الطالب-العليا

الجهـة البربيـة: مكتـب و كيـل - وحـدة ضـمان الجـودة- السـكرتارية-مكتب العميد :  إدارة الكلية  -الدور الثاني: •

البيئــة مكتــب شــئون هيئــة وكيــل الكليــة لشــئون خدمــة المجتمــع وتنميــة  -الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 

الجهـة  -معمـل النـت ألعضـاء هيئـة التـدريس    -  العيـادة الطبيـة  -استراحة أعضاء هيئـة التـدريس  -التدريس

الخــريجين ا االرشــاد األكــاديمي ا االزمــات و –الخزنــة  -معمــل ألنــت للطــالب -الشــرقية :مكتــب أمــين الكليــة

                                                      .مكتب رعاية الشباب  -بمكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطال  -الكوارث

 .؛الجهة الشرقية قسم األلبان قسم الصناعات البذائية الجهة البربية: -الدور الثالث: •

 .قسم النبات الزراعى : قسم المحاصيلا الجهة الشرقية : الجهة البربية -الدور الرابع: •

 .(515قاعة السمينار)-(516مدرج طالب )-لبساتينقسم ا-الدور الخامس: •

-شــئون العــاملين - الكنتــروالت -االســتحقاقات -(610) مــدرج طــالب (609) مــدرج طــالب-الــدور الســادس: •

 .شبكة موقع الكلية -اإلدارة الهندسية -الدراسات العليا -األرشيف

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

ومكاتـب أعضـاء هيئـة التـدريس ويوجـد بالـدور األرضـي أقسـام االقتصـاد الزراعـي  وتضـم حجـرات المعامـل

الـدور الثالـث وقسـم و والهندسة الزراعيـة ويشـبل قسـم المبيـدات الـدور الثـاني وقسـم الحشـرات االقتصـادية

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

 .ب أمراض النبات بمدينة سخامبنى مزرعة الدواجن ومبنى صو  -3

 .مزرعة االنتاج الحيوانى خلف سور الجامعة بجوار مركز الزراعة المحمية  -4

 



 27 

 إحصائي بتعداد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بأقسام كلية الزراعةبيان       
 م 2022/ 2021للعام اجلامعى  

 

 

 ر ييس القسييم القسييم 

 أ لال هي ة التلريس 

استاذ  

 متفرغ 
 أستاذ 

أستاذ  

 مسا ل 
 ملرس 

ملرس  

 مسا ل 
 معيل 

الم منع   

 الكلى  

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

 18 1 1 1 1 7 7 محمد فوزي الصفتي أ.د/  االقتصاد الزراعى 

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

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

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

 إنتاج الدواجـــن 

وكيل الكلية    تحت إشراف 

وقئم بعمل العميد     للدراسات العليا

 عيد ا.د/ يحيى زكريا 

7 3 2 2 - 2 16 

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

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

 34 3 1 4 4 6 16 محمد السيد محمد المحروقى أ.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 الدجوي أ.د/  المحاصيل 

 15 1 2 1 3 3 5 نترسالم البنا ا.د/ ع الوراثة 

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

 277 20 13 23 36 57 128 اإلجمالــــي



 28 

 

 بالكلية   الئحة نظام الدراسة والتسجيل 
 :   النظام الدراسي ـ  

   إجبارالياكيا دراسييا  النظا  الدراسي المتبع هو نظا  الساعات المعتمدة  وفيه يقسم العا  الدراسي إلى ف 
منهما   وك   الشتوي  والب    الررالبي  عبارة عا    15الب    اختياري  ف   صيبي  إلى  باإلضافة  أسلوعًا  

الدراسية األسلوعية المر  ة لكمقررات التي تدر  في     ثمانية أسابيع )عكى أن  تم مضاعبة الساعات 
 هيا عدا فترة االمتحانات. هيا الب  (, 

 :   ية الربامج الدراس ـ  
في  في العكو  الاراعية برامج دراسية  التي تؤه  لدرجة البكالورالو  لكعكية سبعة تضم الرطة الدراسية      

باإلضافة إلى برنامج الهندسة الاراعية اليي  ؤه  الطالب لدرجة البكالورالو    تر ص اللرنامج الدراسي
يار ماموعة مقررات تعسبه عمقًا في  و لكطالب فرصة اختا  والتأ&ب&ل( 3في الهندسة الاراعية )مادة 

والشار إلى هيا التوجه في السا  الدراسي لكطالب   داخ  التر ص الرئيسي لكلرنامج)توجه( تر ص فرعي 
 ) سا  تقد رات الطالب(. 

 :   عدد الساعات املعتمدة املطلوبة للتخرج ـ  

لبرعية الموضحة في المادة يشترب لح ول الطالب عكى درجة البكالورالو  في أفد اللرامج أو التوجهات ا 
   ساعة معتمدة ) مائة وأربعون ساعة معتمدة ( عكى األق  بنااو. 140( أن يقو  الطالب بدراسة 3)

 :   التسجيل ـ  

تنشر مواعيد التساي  في التقوالم األكاديمي  سواا كان ذلك بالنسبة لكطالب الادد أو الطالب المستمرالا. 
  وإعداد جدوله اللرامجمي بتعلئة نموذل التساي   وباختيار المقررات و يقو  الطالب بمساعدة مرشد  األكادي

المرشد   ما  اعتمادها  بعد  والتساي   القلول  إدارة  إلى  وتسكيمها  بيلك   الراصة  النماذل  وتعلئة  الدراسي  
 األكاديمي. 

القلول   إدارة  الدراسية وعكى  الرسو   التساي  وسدد  متطكبات  أنهى  إذا  الطالب مسااًل  أن يعتلر  والتساي  
الدراسي  ما جدوله  االلتحاق  وكيلك عكى صور  وثائ   كام   يحتوح عكى  طالب  لع   أكاديميًا  مكبًا  تنشئ 

 ونماذل الحين واإلضافة ....إلخ  والاب أن يحدث هيا المكف في نهاية ك  ف   دراسي.

 :   تسجيل الطالب املنذر أكادمييا ـ  
الحد األدنى لكعبا الدراسي في الب   الدراسي التالي  وال ياوز تااوز ذلك  الطالب اليي ف   عكى إنيار أكاديمي يسا  في 

 ما الئحة االمتحانات.( 50)إال بموافقة عميد العكية بناًا عكى توصية المرشد األكاديمي  استنادًا إلى المادة 
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 :   املتطلب السابق ملقرر ـ  

ساب  متطكب  له  يشترب  دراسي  مقرر  أي  في  الطالب  تساي   ياوز  ذلك   ال  بنااو  اجتاز  قد  يكا  لم  ما 
المتطكب  وال  تم تااوز ذلك إال بموافقة نائب رئيس الاامعة لشئون التعكيم والطالب بناا عكى توصية ما  

 عميد العكية.

 :   العبء الدراسي ـ  
العبا    الدراسيالعبا   وهيا  معيا.  دراسي  ف    في  الطالب  يساكها  التي  المعتمدة  الساعات  هو مامو  

وتعارضاته     الدراسي  ولظرون الادول  الدراسيومستوا     العكمي طالب إلى  خر طبقًا الستعداد   يرتكف ما  
 وفى جميع األفوال  راعى التالي:

لكتساي    • األعكى  الطالب   21الحد  تررل  التي  توقف عكيها  الحاالت  في  إال  أسلوعيًا   معتمدة  ساعة 
وذل األخير   الدراسي  الب    في  الحد  هيا  تااوز  اللرنامج  فياوز  ومنس   األكاديمي  المرشد  بموافقة  ك 

 ساعات معتمدة. 6أال تتااوز هي  الاالادة    بشربوموافقة ماكس العكية الدراسي

ساعة معتمدة والستثنى ما ذلك الطالب اليي بقى عكى تررجه أق  ما ذلك    12الحد األدنى لكتساي    •
 .ةوذلك بموافقة ماكس العكي وذلك في الب   الدراسي األخير

ثالث ساعات   في توقف عكيها تررل الطالب فياوز تااوز الحد األعكى    التيالحاالت    فيمعتمدة  إال    •
وموافقة    وذلك بموافقة المرشد األكاديمي ومنس  اللرنامج الدراسيوالاوز التغاضي عا الحد األدنى  معتمدة   

 .ماكس العكية

 . عكى ماكس العكية التراذ ما  را  بشأنهاتعرض الحاالت األخرح لتااوز الحدود العكيا والدنيا  •

وفى جميع األفوال  تم االلتاا  بالقوانيا المنظمة في الحد األدنى لسنوات التررل والمن وص عكيها         
 فى قانون تنظيم الاامعات. 

 :   فرتات التسجيل واحلذف واإلضافة ـ  
 :اآلتي   راعى سيالدرااالعتبار الحد األعكى والحد األدنى لكعبا  فيمع األخي 

 ير ص األسلو  األول ما الب   الدراسي لكتساي   وتلدأ الدراسة مع بداية األسلو  الثاني مباشرة. -

   وخالل األسلو  الثالث بالحين فقط. الثانييسمح لكطالب بالحين واإلضافة خالل األسلو   -

لدراسة في اليو  الثالث ما  ير ص األسلو  األول ما الب   الدراسي ال يبي لكحين واإلضافة  وتلدأ ا -
 األسلو  األول. 

الحد األدنى ما الطالب لكتساي  في مقرر دراسي هو خمسة طالب لكمقرر الوافد عكى أن يكون هيا   -
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العكية  ولماكس  بيلك  المنوب  الدراسي  الب    خالل  القسم  يطرفها  التي  الدراسية  المقررات  ما  المقرر 
 الحاجة. إعادة النظر فى هيا العدد فسب مقتضيات 

تسكم   - ثم  وموافقته   األكاديمي  المرشد  ومساعدة  وبمشاورة  بيلك  الراصة  النماذل  بتعلئة  الطالب  يقو  
 النماذل إلى إدارة القلول والتساي . 

 :   االنسحاب من مقرر ـ  

نهاية  المقرر  وذلك فتى  األكاديمي ومحاضر  المرشد  بعد موافقة  االنسحاب ما أي مقرر   لكطالب  ياوز 
لثاما ما الب كيا الررالبي والشتوي  ونهاية األسلو  الرابع ما الب   ال يبي  مع مراعاة الحد  األسلو  ا

" الرما  له  والرصد  الدراسي   لكعبا    قل    المقررة  الغياب  نسبة  تااوز  قد  يكون   أال  بشرب   "Wاألدنى 
 يعتلر   المحددة  ة البتر   بعد  االنسحاب  تم   وإذا.  الطالب  معدل  فساب  في  المقررات  تكك  تدخ   وال  االنسحاب 
 ".F" التقد ر له والرصد المقرر في راسباً  الطالب

 :   االنسحاب من الفصل الدراسي ـ  

 طبقا لكقواعد التالية: الدراسيتنظم أمور االنسحاب ما الب   

ياوز لكطالب االنسحاب العكى ما الب   الدراسي بتوصية ما المرشد األكاديمي وموافقة ماكس العكية    •
ذلك نهاية األسلو  العاشر ما بداية الب كيا الررالبي والشتوي  ونهاية األسلو  الرامس عكى أال  تااوز  

 ما بداية الب   ال يبي.

ما   • منسحبًا  يعتلر  واإلضافة  والحين  التساي   فترتي  خالل  لكتساي   يحضر  لم  اليي  المستمر  الطالب 
 الب   الدراسي. 

بعد   • تقد   التي  االنسحاب  طكبات  في  العكية  ماكس  بها   نظر  المسموو  البترة  السابقة    فينهاية  البقرة 
 ولكماكس اتراذ القرار المناسب.

 . قةمتتالية أو متبر  ال ياوز أن  تااوز عدد الب ول التي  نسحب منها الطالب عا أربعة ف ول دراسية •

 :   تأجيل القبول ـ  

 تنظم أمور تأجي  قلول الطالب طبقا لكقواعد التالية:

الطالب  تأجي  قلول  التساي   وواف     ياوز  العكية خالل أسلو   لعميد  بطكب  تقد   إذا  لب   دراسي وافد 
 عكيه عميد العكية. 

ب  يقل   اليي  لم  الالطالب  وإذا  الدراسي   الب    ما  منسحبًا  يعتلر  التساي   أسلو   خالل  يسا   ولم  عكية 
 يسا  في العا  التالي كطالب باق لإلعادة. يسا  في الب   اليي  كيه 
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 :   عن الدراسة   االنقطاع ـ  

الطالب المستمر اليي سا  وانقطع عا الدراسة ولم يقد  طكب انسحاب  يعام  معامكة الغائب طبقًا لكمادة  
 .( ما الئحة االمتحانات 52)

 :   تغيري الربنامج الدراسي ـ  

ميد  ياوز لكطالب تغيير برناماه الدراسي  وذلك بعد أخي رأح المرشد األكاديمي ومنس  اللرنامج وموافقة ع
العكية. وفي هي  الحالة يمكا افتساب بعض المقررات التي اجتازها الطالب في برناماه الساب   بشرب أن 

 يعادلها منس  اللرنامج الاد د بمقررات اللرنامج المحول إليه.

 :   حضور الطالب ـ  

وف ص يعتلر فضور الطالب جاا ما العمكية التعكيمية  ومبترض أن يحضر الطالب جميع المحاضرات   
مقرر   أي  في  غيابه  نسبة  بكغت  فإذا  والتدرالب.  والورش  والمعام   ساعات 20التمارالا   مامو   ما   ٪

لكمقرر النهائي  االمتحان  دخول  ما  الطالب  والحر     ًً أكاديميًا لكمقرر  نير  المحددة  تااوزت    االت ال  إذا 
ماكس العكية  فيعتلر راسب  ٪ ما مامو  ساعات االت ال المقررة لكمقرر بغير عير يقلكه  25نسبة غيابه  

 ". Fهيا المقرر والرصد له التقد ر "  في

 :   مستويات الدراسة ـ  

 ي نف الطالب أثناا دراستهم لكح ول عكى درجة البكالورالو  إلى أربعة مستوالات دراسية:

 ساعة معتمدة بنااو.   30وهم الطالب الي ا لم  تموا دراسة    املستوى األول: 

 ساعة معتمدة بنااو.      65ساعة معتمدة إلى أق  ما   30ب الي ا أتموا دراسة ما وهم الطال املستوى الثاني:   

الثالث: أتموا دراسة ما    املستوى  ساعة معتمدة    96ساعة معتمدة إلى أق  ما    65وهم الطالب الي ا 
 بنااو.  

 ساعة معتمدة عكى األق  بنااو.   96وهم الطالب الي ا أتموا دراسة   املستوى الرابع:

 ريب الصيفي التد 

    يككف الطالب المنقوليا ما المستوح الثاني لكثالث بأداا التدرالب ال يبي العا  بأقسا  العكية المرتكبة  -

 في أقرب ف   صيبي تالي إلتما  الطالب ساعات المستوح.     

الدراسة    ج  يككف الطالب المنقوليا ما المستوح الثالث لكرابع بأداا التدرالب ال يبي الراص وفقا للرنام  -
 أو توجه الطالب في أقرب ف   صيبي تالي إلتما  الطالب ساعات المستوح.
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 ساعات تدرالب  وميا   8مدة التدرالب ال يبي العا  والراص أربعة أسابيع لع  منهما وذلك بواقع   - 

 تدرالب. والحدد ماكس العكية أماكا التدرالب ونظا  توزالع الطالب ونظا  المتابعة والتقييم لعمكية ال    

 ال تمنح شهادة التررل إال لكطالب الي ا أتموا بنااو التدرالب ال يبي العا  والراص المشار إلية  -      

 والاوز أن يسمح لكطالب المتركبيا عا/أو الراسليا في التدرالب بأدائه قل  التررل.    

 :     مشروع التخرج ـ  
 فقا لكلرنامج الدراسي والتوجه البرعي.يككف طالب المستوح الرابع  بإعداد مشرو  التررل وذلك و  -

 المدة الق وح لكدراسة 

لسنة   49المدة الق وح لكدراسة باميع اللرامج تحدد طبقا لكقواعد المنظمة ليلك بقانون تنظيم الاامعات    _
 .  والئحته التنبييية وتعد الته وما يستاد ما قوانيا ولوائح أخرح 1972

 :   الفصل من الكليةـ  

 ي الحاالت التالية:يب   الطالب ف

 ( ما هي  الالئحة. 22تااوز عدد مرات االنسحاب المسموو به طبقًا لكمادة ) إذا -

فددها   - التي  الق وح  المدة  في  دراسته  لم  نه  القوانيا إذا  أو  التنبييية  والئحته  الاامعات  تنظيم  قانون 
 الالفقة.صدر بحقه قرار ف   بسلب سكوكي أو أخالقي.والكوائح 

 ه قرار ف   بسلب سكوكي أو أخالقي. إذا صدر بحق -

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

هي عدد الساعات التي  تكقاها الطالب في المحاضرة الوفدة مضافا لها عدد الساعات العمكية لكمقرر )وتحسب و 
 -االتي: ك(  عات المعتمدة ساعة وافدةاالس ساعة تحسب في (2) الساعات العمكية

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

 ساعات معتمدة  2= (  ساعة عمكي 2+ محاضرة ساعة1)  مادةال

 
 
 

 -وفيما  كي جدول  وضح الساعات المعتمدة المطكوبة خالل سنوات الدراسة بالعكية :



 33 

 
 
 

 

 
 
( واال يكون قد رسب في أي مقرر دراسي  2,5كي في ك  ف   عا )المعدل الب   ال يق  -:تبة الشرف  مر  -

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

 اجمالي الساعات المعتمده

 ( 100االرب  مستويات الدراسيه(× مجموع ) الدرجات الحاصل عليها في = النسبة المئوية للتخرج 

 مجموع الدرجات العظمي للمقررات

وعدد ساعتها   100عكما بان درجات الطالب تضرب في عدد ساعات المادة المعتمدة بمعني ان المادة درجتها ما 
 ( 300ساعات معتمدة مثال تعون في التراكمي الدرجة ما )3

 سواء للمادة او التقدير الكلي.  التقدير

 
 
 
 
 

 عدد الساعات المعتمدة المتطكقققب  
 المامو  اختياري  اجلققاري 

 12 8 4 متطكبات الاامعة  1

2 
 متطكبات العكية 

 )المستوالات االول والثاني(
59 6 65 

3 
 متطكبات اللرنامج 

 )المستوالات الثالث والرابع( 

39 
 مواد اجباري 37)
 ساعة تدرالب عا   1+  
 ساعة تدرالب خاص(1+ 

24 63 

 ساعة 140 38 102 المامو  
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 التقدير العام للتخرج :    ـ

هو التقد ر اليح يح   عكية المتررل ما العكية فسب المعدل التراكمى لكتررل  وتحسب التقد رات بنبس  
 النظا  المتبع فى فساب تقد رات المواد كالتالى: 

 التقدير  الرمز عدد النقاب  النسبة المئوالة لكدرجة

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

 راسب F صبر  50اق  ما  

 : مرتبة الشرف ـ          
  2.5ق  معدلة الب كي عا  أال يتقد ر جيد جدا عكى األق  عكى  ح المتررل مرتبة شرن إذا ف   عكى  يمن

 .خالل دراسته بالاامعةفي اح ف   دراسي  وأال يكون قد رسب في أي مقرر دراسي 

 :   اإلنذارات األكادميية ـ  

الطالققب فققي الب قق  " الي ف قق  , وال يسققا  1,3انققيار اكققاديمي اذا ف قق  عكققي معققدل تراكمققي اققق  مققا " -1
 ساعة(12الدراسي التالي اال في الحد االدني لعدد ساعات )

 % ما عدد الساعات المقررة لع  مقرربغير عير يقلكه ماكس العكية .25اذا تغيب الطالب عا الدراسة   -2

 :   إعادة مقرر ـ  
عند إعادته  عكيه  إجباري  مقرر  أي  في  الطالب  رسب  مطرو    إذا  فيه  واالمتحان  المقرر   أخرح ذلك   رة 

أو      . أما المقررات االختيارالة فكه إعادتهوتحسب الساعات المعتمدة لكمقرر مرة وافدة في المعدل التراكمي
فيها   رسب  التي  المقررات  تقد رات  وتحتسب  هيا  لإلعادة   المقررة  الرسو   تسد د  بعد  وذلك  استلدالها. 

 .  الطالب في معدله التراكمي  وتظهر في ساكه األكاديمي
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 :   رمان من االمتحان النهائي احل ـ  
يحر  الطالب ما دخول االمتحان النهائي لاميع المقررات التي قا  بتسايكها في الب   الدراسي إذا  

" )راسب(  F  والرصد له "ما عدد ساعات ك  مقرر بغير عير يقلكه ماكس العكية %   25  تغيب عا الدراسة
  ماكس العكية عير الطالب فيعتلر منسحبًا ما الب   وال  وجه له إنيار أكاديمي في ذلك الب  . وإذا قل

 W0والرصد له الرما"

 الويل: ة القبول بالكلية لطالب الفرقة ا سياس ـ  

يحددها الماكس االعكي لكاامعات فسب السياسات القوميقة   التي تم قلول الطالب وفقا لقواعد القلول        
كيقات فيقث  قتم ترشقيح هقي  البئقات مقا الطقالب عقا لكتعكيم و بعد أخي رأح ماالس الاامعقات و ماقالس الع

والتققي يمكققا  الاغرافققيالتوزالققع  مراعققاةطرالقق  مكتققب تنسققي  القلققول بالاامعققات بترتيققب درجققات الناققاو مققع 
 تكري ها كاالتى:

 الم رالة شعبة العكو  )القسم العا ( العامة الثانوالة شهادةالطالب الحاصكيا عكي   -1
 الم رالة شعبة الرالاضيات  )قسم الهندسة الاراعية(. العامة الثانوالة دةشهاالطالب الحاصكيا عكي  -2
   فيما الدول العربية أو األجنلية )م راليا( والرغلون  العامة الثانوالة شهادةالطالب الحاصكيا عكي  -3
 الدراسة والتم توزالعهم ما خالل مكتب التنسي .  إتما     
   األجنلية وال در بقلولهم قرار ما وزالر التعكيم العالي والكون  الطالب الوافدون  ما الدول العربية أو -4
   تحوالكهم ونق  قيدهم بقرار منه  وفي جميع األفوال ال ياوز أن  االد عدد المقلوليا أو المحوليا في     
 .العربية% ما عدد الطالب المقلوليا ما أبناا جمهوراله م ر  10ك  ككيه عكي     
 كانوا  أوككيات غير مناظرة أو معاهد عكيا استنبيوا سنوات الرسوب بها  ما المحولون الطالب  -5

 بمستوالات أعكى ولم  وفقوا.     
    تم دراستها بالعكية المحول منها   التيما ككيات مناظرة وبعم  مقاصة بيا المواد  المحولون الطالب  -6
 بالبرقة األولى مرة ثانية. قيد ا البد م أنةتدر  بالعكية المحول اليها تليا  التيوالمواد     

 سياسة القبول بالكلية لطالب الفرق األعلى: ـ  

يعققد امتحاناتهقا بككيقة  والتيالطالب الحاصكيا عكى المسابقات المركاالة لكمعاهد البنية ال ناعية بشلرا   -1
رققة الثانيقة الاراعة )جامعة عيا شمس( فيث  رد مكف الطالب ما مكتب التنسي  والتم قلول الطالب بالب

 .بيولوجيقسم  –عكى دبكو  صنايع   ف ولهنظرا لح ول الطالب عكى عاميا بالمعهد بعد  –
 –بيققان فالققة الطالققب  –الطققالب المحققوليا مققا ككيققات منققاظرة والشققترب موافقققة العكيتققيا عكققى التحوالقق   -2

ها مقا فيقث السقاعات المواد بقالمواد السقاب  دراسقت  هي ومطابقة    –درست ما قل     التي  العكميالمحتوح  
لمقواد التركقف فأنهقا تنقق   باإلضقافةكان هناك مواد غير مطابقة فتى خمس مقواد   إذا  -العمكية والنظرالة  

 كانت أكثر ما ذلك فإن الطالب يعيد السنة الدراسية المحول منها.   إذاالسنة التالية أما   إلىلكطالب  
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 اإلنتاجيقققةبشقققلرا أو معهقققد العبايقققة  الاراعقققيالطقققالب الحاصقققكيا عكقققى بكقققالورالو  مقققا معهقققد التعقققاون  -3
لعمق  معادلقة بككيقة الاراعقة لكتسقاي  بالدراسقات العكيقا فيقومقوا بدراسقة سقت مقواد مسققتحدثة  –بالاققازال  
 مرفكة البكالورالو .  فيبالعكية 

 :    اخلطوات املتبعة لقيد الطالب ـ  

لعقق  جامعققة ثققم تقققو  الاامعققة بققدورها كشققون الطققالب المرشققحيا ومكبققاتهم  بإرسققاليقققو  مكتققب التنسققي   -1
 هي  لعشون لكعكية المرشحيا اليها. بإرسال

بترخيققص مقا  إالالدراسة و ال ياوز القيقد بعقد ذلقك  افتتاويقيد الطالب بالعكية بناا عكى طكب يقدمه قل    -2
 يقررها ماكس الاامعة. التيفدود القواعد  فيماكقس  العكية 

خكقو  مقا  الطلقيعد استيباا أوراقه وأداا الرسو  المققررة و بعقد أن  ثلقت العشقف  تم قيد الطالب بالعكية ب  -3
يضقعها الماكقس األعكقى  التقي تقد  لهقا وفققا لكقواعقد  التياألمراض المعدية و صالفيته لمتابعة الدراسة 

 لكاامعات و ماالس العكيات.
 تبرغ الطالب لكدراسة. -4
 : ما  كى  ح عكى جميع األوراق المتعكقة بالطالب وعكى األخصالعكية مكف لع  طالب يحتو  فييعد        
  . األوراق المقدمة ألجراا القيد  -أ
 و نتائاها وتقد راتها (. واالمتحاناتبيان أفوال الطالب الدراسية و توارالرها ) القيد  -ب
 بيان العقوبات التأد لية الموقعة عكيه. -ت
 لب.لكطا العسكري أوجه النشاب الرالاضي و األجتماعى و  -ث
و يعد سا  خاص بك  طالقب  قدون بقه بيقان مقا تضقمنه مكبقه فضقال عقا تقارالخ خروجقه مقا الاامعقة و  -ل 

 فقي األخقرح العكيقة و  فقيسلبه وعمكقه بعقد الترقرل   و يكقون هقيا السقا  مقا صقورتيا و تحبق  أفقداها 
 الاامعة.

 :   لطالب املستوى االول   سياسة التحويل ـ  

يحققددها  التققيالت عكققي مسققتوح الاامعققة ووفقققا لقواعققد التحققوالالت تتوافقق  مققع القواعققد العامققة لكتحققوال    
 : اآلتيةالحاالت  في األولي المستوح ياوز تحوال  طالب  :  كاالتيوهى   الماكس االعكي لكاامعات

 البرقةالعكية و في نبس سنه  فيالقلول  إليهوص   الييأذا كان الطالب فاصال عكى الحد األدنى لكمامو    -
 العكية تسمح بتحوالكه و  تم التحوال  بموافقة ماكس العكيتيا . إمكانياتوكانت  ولياأل 

القلقول فقى العكيقة فياقوز التحوالق   إليقهوصق   القييأذا كان الطالب غير فاص  عكى الحد األدنقى لكمامقو    -
 العا  لحالته المرضية الطليبقرار ما ماكس العكية المحول اليها بناا عكى توصيه ما القومسيون 

 علي : الطالب بالسنوات األ يل  حتو ـ  

ياوز تحوال  طالب السنوات األخقرح مقا ككيقه القي نظيرتهقا فقي ذات الاامعقة أو فقي جامعقه أخقري بموافققة   -
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ماكقس العكيتقيا المرت قتيا وعكقي طالقب التحوالق  تققديم طكبقه قلق  افتتقاو الدراسقة فقي العكيقة التقي  رغققب 
 رة الق وي قلول التحوال  بعد هيا التارالخ.التحوال  أليها  والاوز لماكس العكية عند الضرو 

ياققوز نققق  قيققد الطالققب مققا ككيققه إلققي أخققري غيققر منققاظر  فققي ذات الاامعققة أو فققي جامعققه أخققري بقققرار مققا  -
ماكس العكيتيا  وذلك بشرب أن يكون سنه ف وله عكي الثانوالة العامة مستوفيا الشقروب المؤهكقة لكقلقول 

 قلكته العكية في تكك السنة.  بالعكية وفاصاًل عكي المامو  اليي

التقي  واالمتحاناتيحتب  الطالب بالماايا التي تروله الرسو  الاامعية التي دفعها وأعمال السنة التي تابعها   -
 أداها وذلك فيما ال  تعارض مع أفكا  الالئحة الداخكيه لكعكية المحول أليها.

 لطالب و نق  قيدهم. يضع ماكس الاامعة المرتص القواعد المنظمة لتحوال  ا -

في جميع أألفوال ي در باعتماد التحوال  أو نقق  القيقد ققرار مقا رئقيس الاامعقة التقي تقم التحوالق  أو النقق    -
 .إليها أو مما  نيبه ما نوابه 

تعتلر القواعد التي يقرهقا ماكقس العكيقة كشقروب أضقافية لتنظقيم عمكيقه التحوالق  شقروب مكامقه عنقد فحقص   -
 . طكبات التحوال 
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 2021/2022للعام اجلامعي  بيان باملقررات اإلجبارية واالختيارية املطروحة خالل الفصل اخلريفى
 ساعة معتمدة ( 24طالب باقني لإلعادة وهم احلاصلني على اقل  واملستوى األول ) جديد  م

 الربنامج العام 
 -:   املقررات اإلجبارية ملتطلبات الكلية ـ  

كود  
 المقرر

كود   اسم المقرر
 مقررال

المتطكب 
 الساب 

ساعات   معم   محاضرة
 معتمدة 

 2 - 2 - - أساسيات الرالاضة  11301
 2 2 1 - - العيمياا الطليعية  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

 -:   ررات االختيارية ملتطلبات الكلية املق 
 2 2 1 - - إنتال األسماك  10502
 3 2 2 - - تربية النح  ود دان الحرالر  10803
 3 2 2 - - مقدمة فى الهندسة الاراعية  11303
 3 2 2 - - تشاير وتامي  المدن والقرح  10943
 3 2 2 - - التثقيف الغيائى 10718
 3 2 2 - - الرالبىتنمية الماتمع المحكى  10239

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

 -:  ملتطلبات اجلامعة   ة املقررات االختياري 
كود  
 المقرر

كود   اسم المقرر
 ررالمق

المتطكب 
 الساب 

ساعات   معم   محاضرة
 معتمدة 

 2 - 2 - - الحاسب االلى وتطليقاته الهندسية  40001
 2 - 2 - - دراسة الادوح وتقوالم المشروعات 50001
 2 - 2 - - الكغة العربية 70142
 2 - 2 - - الثقافة الرالاضية  80001
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ــاملقررات اإلجباريــة واالختياريــة املطروحــة خــالل  م 2021/2022الفصــل اخلريفــى للعــام اجلــامعي بيــان ب
ســاعة معتمــدة  فــأكثر فــى  24طــالب بــاقني لإلعــادة وهــم احلاصــلني علــى  واملســتوى الثــاني ) جديــد 

 املستوى األول (.
 الربنامج العام 

 -:   املقررات اإلجبارية ملتطلبات الكلية 
 عات معتمدةسا معم   محاضرة المتطكب الساب  كود المقرر  اسم المقرر كود المقرر
 3 2 2 - - كيمياا فيوالة زراعية  10701
 2 2 1 العيمياا العضوالة 11002 العيمياا التحكيكية  11003
 3 2 2 - - أساسيات المحاصي  11101
 2 2 1 - - أساسيات إنتال الدواجا 10601
طليعة وأرصاد جوالة  10102 أساسيات االراضى  10101

 زراعية 
2 2 3 

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

 2 2 1 مبادئ االقت اد الاراعى 10201 االدارة المارعية الحد ثة 10203
 3 2 2 ميكروبيولوجيا زراعية  10402 تدوالر المركبات الاراعية  10423
 3 2 2 أساسيات االراضى  10101 نظم رح وتسميد االراضى ال حراوالة  10103
 3 2 2 أساسيات الرضر  10916 التقنيات الحيوالة فى الرضر  10928
 2 2 1 أساسيات عكو  االلبان  10301 المشروعات الكلنية ال غيرة 10302

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

 ملتطلبات اجلامعة   ة املقررات االختياري 
كود   اسم المقرر كود المقرر

 المقرر
 ساعات معتمدة معم   محاضرة المتطكب الساب 

 2 - 2 - - الحاسب االلى وتطليقاته الهندسية  40001
 2 - 2 - - دراسة الادوح وتقوالم المشروعات 50001
 2 - 2 - - ة العربيةالكغ 70142
 2 - 2 - - الثقافة الرالاضية 80001
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م 2021/2022م اجلـامعي  بيان باملقررات اإلجبارية واالختيارية املطروحة خالل الفصل اخلريفى للعـا
 . ساعة معتمدة ( 24طالب باقني لإلعادة وهم احلاصلني على اقل  واملستوى األول ) جديد 

 برنامج  اهلندسة الزراعية 
 -:   قررات اإلجبارية ملتطلبات الكلية امل 
كود  
 المقرر

كود   اسم المقرر
 المقرر

ساعات   معم   محاضرة المتطكب الساب 
 معتمدة 

 2 2 1 - - العيمياا الطليعية  11001
 3 2 2 - - نبات زراعى عا   10401
هندسة تحكيكية + جلر + تباض   11304

 وتعام  
- - 2 2 3 

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

 والنظم الحيوالة
- - 2 2 3 

 -:   املقررات االختيارية ملتطلبات الكلية 
 2 2 1 - - أساسيات إنتال الدواجا 10601
 3 2 2 - - مقرر فر  10601

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

 -:   ملتطلبات اجلامعة   ة املقررات االختياري 
كققققققققققققققققققود 
 المقرر

كقققققققققققققققققققود  اسم المقرر
 المقرر

سقققققققققققققققققققاعات  معم  محاضرة المتطكب الساب 
 معتمدة

 2 - 2 - - الحاسب االلى وتطليقاته الهندسية 40001
 2 - 2 - - الادوح وتقوالم المشروعات دراسة 50001
 2 - 2 - - الكغة العربية 70142
 2 - 2 - - الثقافة الرالاضية 80001
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ــامعي  ــام الجـ ــى للعـ ــل الخريفـ ــالل الفصـ ــة خـ ــة المطروحـ ــة واالختياريـ ــالمقررات اإلجباريـ ــان بـ بيـ
 24طـــالب بـــاقين لوعـــادة وهـــم الحاصـــلين علـــى  والمســـتوى الثـــاني ) جديـــد م 2021/2022

 ساعة معتمدة  ف كثر فى المستوى األول (.

 الربنامج  اهلندسة الزراعية 
 -: املقررات اإلجبارية ملتطلبات الكلية 

 

كود  
 المقرر

كود   اسم المقرر
 المقرر

ساعات   معم   محاضرة المتطكب الساب 
 معتمدة 

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

 الاراعة
- - 2 2 3 

 3 2 2 - - أساسيات المحاصي  11101
 2 2 1 - - أساسيات إنتال الباكهة 10901
طليعة وأرصاد جوالة  10102 أساسيات االراضى 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 ل األسماكإنتا 10502
 الحيواني 

1 2 2 

 3 2 2 - - مقرر فر -
للطالــب حريــة دراســة هــذه املقــررات فــى اى مســتوى دراســي وفقــا للمتطلــب الســابق وزــا ال 

ــادة ) ــى امل ــه ف ــاو  حــدود العــبء الدراســي املنصــوص علي ــة وهــو  19يتج  21( مــن هــذه الالئح
 ساعة معتمدة.

 -:  ملتطلبات اجلامعة   ة املقررات االختياري 
 

كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر 
 المقرر

ساعات   معم   محاضرة  المتطكب الساب  
 معتمدة

 2 - 2 - - الحاسب االلى وتطليقاته الهندسية 40001
 2 - 2 - - دراسة الادوح وتقوالم المشروعات 50001
 2 - 2 - - الكغة العربية 70142
 2 - 2 - - الثقافة الرالاضية 80001
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ــام الجـــامعي  ــل الخريفـــى للعـ ــالل الفصـ ــة المطروحـــة خـ ــالمقررات اإلجباريـــة واالختياريـ ــان بـ بيـ
 الرابع ( والثالث    ) المستويين  م2021/2022

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

كود  
 المقرر

كود   اسم المقرر
 المقرر

ساعات   معم   ةمحاضر  المتطكب الساب 
 معتمدة 

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

  -:   الفصل اخلريفي   –املستوى الرابع  
أساسيات الاهور ونباتات  10929 إنتال نباتات الاالنة 10932

 الاالنة
2 2 3 

 3 2 2 أساسيات الرضر  10916 الاراعة المحمية فى الرضر 10918
 2 2 1 - - ااربإف اا وت ميم الت 11102

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

كود   اسم المقرر
 المقرر

ساعات   معم   محاضرة تطكب الساب الم
 معتمد  

 3 2 2 فشرات عا   10802 المكافحة الحيوالة 10808
 3 2 2 فشرات عا   10802 فشرات محاصي  الحق  10810
 3 2 2 أساسيات وقاية النبات  10403 أمراض المحاصي  البستانية 10409

 3 2 2 - - مقرر فر 
   -: املقررات االختيارية جملال احملاصيل 

 

كود  
 المقرر

كود   اسم المقرر
 المقرر

ساعات   معم   محاضرة تطكب الساب الم
 معتمد  

تربيققققققة المحاصققققققي  بالتقنيققققققات  11107
 الحيوالة

 3 2 2 بات أساسيات تربية ن  11106
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تربيقققة المحاصقققي  االسقققتوائية  11108
 وتحت االستوائية

 3 2 2 أساسيات تربية نبات  11106

 3 2 2 - - الحشائش ومكافحتها 11111
 3 2 2 أساسيات المحاصي  11101 تقسيم وتركيب المحاصي  11112
تعنولوجيقققا القطقققا ومحاصقققي   11114

 األليان النباتية
- - 2 3 3 

د المحاصقققققققققققي  رح وتسقققققققققققمي 11116
 الحقكية

 3 3 2 أساسيات االراضى  10101

إنتال المحاصي  فى االراضقى  11118
 فد ثة االست الو

- - 2 3 3 

 -:   املقررات االختيارية جملال الفاكهة 
كود  
 المقرر

كود   اسم المقرر
 المقرر

ساعات   معم   محاضرة تطكب الساب الم
 معتمد  

 3 2 2 يات الباكهةأساس 10901 إعداد وتراالا الباكهة 10904
 3 2 2 أساسيات الباكهة 10901 إنتال الموالح 10906
 3 2 2 أساسيات االراضى  10101 تسميد ورح الباكهة 10908
 3 2 2 - - إنتال العنب 10911
 3 2 2 أساسيات الباكهة 10901 تربية وتقكيم الباكهة 10912
 3 2 2 - - الاراعة العضوالة فى الباكهة 10913
 3 2 2 فاكهة المناط  االستوائية  10914 فاكهة المناط  ال حراوالة 10914

 -: املقررات االختيارية جملال اخلضر 
كود  
 المقرر

كود   اسم المقرر
 المقرر

ساعات   معم   محاضرة المتطكب الساب 
 معتمدة 

 3 2 2 إنتال محاصي  الرضر  10917 إنتال بيور المحاصي  10919
 3 2 2 أساسيات الرضر  10916 إنتال شتالت الرضر 10921
 3 2 2 أساسيات الرضر  10916 تربية نباتات الرضر 10923
 3 2 2 أساسيات الرضر  10916 محاصي  الرضر الشتوالة 10925
 3 2 2 - - التقنيات الحيوالة فى الرضر 10928

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

كود   مقرراسم ال
 المقرر

ساعات   معم   محاضرة المتطكب الساب 
 معتمدة 

 3 2 2 - - األشاار والشايرات ونري  الاالنة 10934
 3 2 2 أساسيات تربية نبات  11106 تربية نباتات الاالنة وزراعة األنساة 10936
 3 2 2 - - إنتال بيور وتقاوح نباتات الاالنة 10940
 3 2 2 - - رح تشاير وتامي  المدن والق 10943
أب ققال الاالنقققة والمتسقققكقات والنباتقققات  10942

 المائية
- - 2 2 3 

أساسيات الاهور   10929 تقسيم الاهور ونباتات الاالنة 10933
 ونباتات الاالنة 

2 2 3 

فسيولوجى نبات   10421 فسيولوجيا نباتات الاالنة 10939
 زراعى 

2 2 3 
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ــة المطب ــة واالختياريـ ــالمقررات اإلجباريـ ــان بـ ــامعي يـ ــام الجـ ــي للعـ ــل الخريفـ ــالل الفصـ ــة خـ روحـ
 الرابع ( والثالث    ) المستويين  م2021/2022

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

كود  
 المقرر

كود   اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معم   محاضرة طكب الساب المت
 معتمد 

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

 الحيوانى
2 2 3 

أساسيات اإلنتاج   10501 أساسيات تغيية الحيوان الاراعى 10505
 الحيواني 

2 2 3 

 3 2 2 أساسيات الوراثة  11201 أساسيات تربية الدواجا 10603
أساسيات اإلنتاج   10501 أسس وأساليب االستارا  السمكى 10507

 الحيواني 
2 2 3 

ميكروبيولوجيا   10402 اساسيات وقاية النبات 10403
 زراعية 

1 2 2 

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

ت اإلنتاج  أساسيا 10501 نظم اإلنتال الحيواني 10506
 الحيوانى

2 2 3 

أساسيات إنتاج   10601 ال حة واآلمان الحيوي لكدواجا 10606
 الدواجن 

2 2 3 

 2 2 1 - - إف اا 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 الساب  لما
 معتمده 

 3 2 2 - - الحشرات الطبية والبيطرية 10809

 3 2 2 أساسيات الوراثة  11201 وراثة عشائر 11205

ــا  10716 ــوم وتكنولوجيـ ــى علـ ــارات فـ محتـ
 األذذية

- - 2 2 3 

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

كود  
 لمقرر ا

كود   اسم المقرر 
 المقرر 

ساعات  معمل  محاضرة  تطلب الساب  الم
 معتمده 

 3 2 2أساسيات اإلنتاج   10501 إنتاج ماشية اللحم 10509
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 الحيواني 

أساسيات تربية   10503 إنتاج األذنام والماعز 10511
 الحيوان الزراعي 

2 2 3 

تكنولوجيـــا جمـــع وحفـــت الســـائل المنـــوى  10513
 واألجنة

- - 2 2 3 

إنتاج محاصيل العلف   11115 تكنولوجيا تقييم وإعداد مواد العلف 10515
 والمراعى 

2 2 3 

فســيولوجيا البــدد الصــماء والجهــاز  10518
 العصبي

أساسيات فسيولوجيا   10504
 الحيوان الزراعي 

2 2 3 

أساسيات تبذية   10505 بيولوجيا األضافات البذائية 10517
 الحيوان الزراعى

2 2 3 

 -:   ررات االختيارية جملال إنتاج الدواجن املق 
كود  اسم المقرر  كود المقرر

 المقرر
ساعات   معم   محاضرة  تطكب الساب  الم

 معتمد 
 3 2 2 أساسيات إنتال الدواجا 10601 أساسيات إنتال ورعاية الدواجا 10607
 3 2 2 أساسيات تربية الدواجا 10603 وراثة ال بات فى الدواجا 10609
سقققققيولوجيا النمقققققو والغقققققدد ال قققققماا فقققققى ف  10613

 الدواجا
أساسيات فسيولوجيا   10604

 الدواجا 
2 2 3 

 3 2 2 - - تعنولوجيا التبرالغ والحضانة 10610
 3 2 2 أساسيات تغيية الدواجا  10605 األصنان غير الغيائية فى أعالن الدواجا 10617
 3 2 2 - - تعنولوجيا مشارالع الدواجا 10618

 -: ات االختيارية جملال إنتاج األمساك املقرر        
كود  
 المقرر

كود   اسم المقرر
 المقرر

ساعات   معم   محاضرة المتطكب الساب 
 معتمدة 

 3 2 2 أساسيات تغيية الدواجا 10605 أسماك الميا  العيبة والمالحة 10521
 3 2 2 - - أسماك الاالنة 10523
بيولوجيققققققا األسققققققماك واألفيققققققاا  10525

 المائية
- - 2 2 3 

أسس وأساليب االستارا    10532 طرق صيد األسماك 10527
 السمكى

2 2 3 

الهضققققم والتمثيقققق  الغققققيائى فققققى  10529
 األسماك

- - 2 2 3 

 3 2 2 - - التغيية التطليقية لألسماك 10531
 



 47 

ــام  ــالمقررات اإلجباريـــة واالختياريـــة المطروحـــة خـــالل الفصـــل الخريفـــي للعـ بيـــان بـ
  الرابع ( والثالث   المستويين )  م2021/2022الجامعي 

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

كود   اسم المقرر المقرر كود
 المقرر

ساعات   معم   محاضرة المتطكب الساب 
 معتمدة 

 -: الفصل اخلريفي   –املستوى الثالث  
يا أساسيات تعنولوج 10702 كيمياا وتحكي  األغيية 10703

 األغيية 
2 2 3 

 3 2 2 ميكروبيولوجيا زراعية  10402 ميكروبيولوجيا األغيية 10704
 3 2 1 أساسيات عكو  األلبان  10301 أساسيات كيمياا األلبان 10303
 3 2 2 ميكروبيولوجيا زراعية  10402 ميكروبيولوجيا الكلا ومنتااته 10304
 3 2 2 لبان أساسيات عكو  األ  10301 تعنولوجيا الالا 10406
  2 2 1 ميكروبيولوجيا زراعية  10402 أساسيات وقاية النبات 10403
 3 2 2 - - أساسيات اإلرشاد الاراعي 10221

 -:   الفصل اخلريفى   –املستوى الرابع  
أساسيات تعنولوجيا  10702 جودة األغيية ومراقبة اإلنتال 10706

 األغيية 
2 2 3 

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

كود  
 المقرر

كود   اسم المقرر
 المقرر

ساعات   معم   محاضرة المتطكب الساب 
 معتمدة 

فشققققققققرات و فققققققققات المرققققققققازن  10813
 والم انع

- - 2 2 3 

تعنولوجيقققققققا إنتقققققققال وتسقققققققوال   10611
 منتاات الدواجا

 3 2 2 واجاأساسيات إنتال الد 10601

أساسيات اإلنتال   10501 إنتال ماشية الكحم 10509
 الحيواني 

2 2 3 

 3 2 2 - - مقرر فر -
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 -:   املقررات االختيارية جملال تكنولوجيا األغذية 
كود  
 المقرر

كود   اسم المقرر
 المقرر

ساعات   معم   محاضرة المتطكب الساب 
 معتمدة 

والتحوالت   اإلناالمات 10705 الترمرات ال ناعية 10708
 الحيوالة

2 2 3 

أساسيات تعنولوجيا  10702 الاالوت والدهون ومنتااتها  10710
 االغيية 

2 2 3 

الشقققققققروب ال قققققققحية لم قققققققانع  10712
 األغيية

- - 2 2 3 

 3 2 2 - - تعلئة وتغكيف األغيية 10714
مرتققارات فققى عكققو  وتعنولوجيققا  10716

 األغيية
- - 2 2 3 

 -:   ال األلبان املقررات االختيارية جمل 
  ساعات معم   محاضرة  المتطكب الساب   كود المقرر  اسم المقرر  كود المقرر 

 معتمدة 
 3 2 2 أساسيات كيمياا األلبان 10303 تعنولوجيا الكلا السائ  10308
 3 2 2 أساسيات عكو  األلبان  10301 التشرالعات الكلنية 10309
 3 2 2 - - مراقبة جودة األلبان ومنتااتها 10312
معدات ووفدات إنتال   11346 تعلئة وتغكيف منتاات األلبان 10314

 األغيية واأللبان 
2 2 3 

 3 2 2 - - أساسيات تحكيم الكلا ومنتااته 10316
 3 2 2 - - الكلا وتغيية اإلنسان  10318
مققدخ  إلققى التعنولوجيققا الحد ثققة  10320

 فى ماال األلبان
- - 2 2 3 

 



 49 

ريــــة واالختياريــــة المطروحــــة خــــالل الفصــــل الخريفــــى للعــــام الجــــامعي بيــــان بــــالمقررات اإلجبا
 الرابع (و الثالث    ) المستويين  م2021/2022

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

كود  
 المقرر

كود   اسم المقرر
 المقرر

ساعات   معم   محاضرة المتطكب الساب 
 معتمدة 

 -:   الفصل اخلريفى   –الثالث  املستوى  
مورفولوجيقققققققققا وتقسقققققققققيم  10805

 الحشرات
 3 2 2 فشرات عا   10802

أساسققققققققققيات األمققققققققققراض  10405
 البكتيرالة

 3 2 2 ميكروبيولوجيا زراعية  10402

كيميقققاا وسقققمية مليقققدات  11004
 اآلفات

 3 2 2 العيمياا العضوالة 11002

 2 2 1 ا زراعية ميكروبيولوجي 10402 أساسيات وقاية النبات 10403
أساسققققققققققققيات اإلرشققققققققققققاد  10221

 الاراعي
- - 2 2 3 

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

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

كود   اسم المقرر
 المقرر

ساعات   معم   محاضرة المتطكب الساب 
 معتمدة 

الاراعققققققة المحميققققققة فققققققى  10918
 م ر

 3 2 2 أساسيات الرضر  10916

اللققققققققققققرامج واألنشققققققققققققطة  10223
 اإلرشادية

 3 2 2 أساسيات اإلرشاد الاراعي  10221

 3 2 2 مليدات الحشائش والبطرالات 11005 فحتهاالحشائش ومكا 11111
 3 2 2 - - مقرر فر -
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 -: املقررات االختيارية جملال احلشرات االقتصادية 
كود  
 المقرر

كود   اسم المقرر
 المقرر

ساعات   معم   محاضرة المتطكب الساب 
 معتمدة 

 3 2 2 فشرات عا   10802 بيئة الحشرات 10807
 3 2 2 كيمياا وسمية مليدات االفات 11004 المكافحة الحيوالة 10808
الحشققققققققققققققرات الطليققققققققققققققة  10809

 والليطرالة
 3 2 2 الحشرات االقت ادية  10804

 3 2 2 فشرات عا   10802 فشرات محاصي  الحق  10810
فشقققرات و فقققات المرقققازن  10813

 والم انع
- - 2 2 3 

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

كود  
 المقرر

كود   اسم المقرر
 المقرر

ساعات   معم   محاضرة المتطكب الساب 
 معتمدة 

 3 2 2 - - أمراض ما بعد الح اد  10407
أمراض المحاصي   10409

 البستانية 
 3 2 2 أساسيات إنتال الباكهة 10901

األمراض النيماتودية   10411
 ومكافحتها 

ت األمراض البيروسية  أساسيا 10406
 والنيماتودية 

2 2 3 

أمراض النباتات غير   10413
 الطبيكية

 3 2 2 أساسيات وقاية النبات  10403

فسيولوجيا النباتات   10415
 المرالضة 

 3 2 2 بيئة النبات الاراعي 10442

مضادات األكسدة  10417
 ومستحثات المقاومة 

 3 2 2 كيمياا فيوالة زراعية  10701

لوجيا اإلجهاد الليئى  فسيو  10419
 لكنبات

- - 2 2 3 

 -:املقررات االختيارية جملال مبيدات اآلفات 
ساعات   معم   محاضرة المتطكب الساب كود   اسم المقرركود  
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 معتمدة  المقرر المقرر
 3 2 2 - - تعنولوجيا تاهيا المليدات 11007
كيمياا وسمية مليدات   11004 إدارة مكافحة اآلفات 11009

 اآلفات
2 2 3 

مكافحة الحشرات المنالية   11011
 والقوارض 

- - 2 2 3 

كيمياا وسمية مليدات   11004 مقاومة اآلفات لكمليدات 11013
 االفات

2 2 3 

 3 2 2 العيمياا العضوالة 11002 كيمياا المركبات اآلروماتية  11015
 3 2 2 - - كيمياا التحكي  الدقي   11017
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ــة و ــالمقررات اإلجباريـ ــان بـ ــامعي بيـ ــام الجـ ــى للعـ ــل الخريفـ ــالل الفصـ ــة خـ ــة المطروحـ االختياريـ
 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   رةمحاض المتطكب الساب 
 معتمدة 

 -:   الفصل اخلريفى   –املستوى الثالث  
 3 2 2 أساسيات الوراثة 11201 وراثة العائنات الدقيقة 11203
 3 2 2 - - الاينو  واللروتينات 11204
 2 2 1 نبات زراعى عا   10401 تقسيم البكتيرالا 10424
 3 2 2 ميكروبيولوجيا زراعية  10402 الركية 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 العمية 11206
 3 2 2 - - المواد المنتاة ميكروبيولوجيا 10426
 3 2 2 ميكروبيولوجيا زراعية  10402 تدوالر المركباتميكروبيولوجيا  10427

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

كود   اسم المقرر
 المقرر

ساعات   معم   محاضرة المتطكب الساب 
 معتمدة 

يا أساسيات تعنولوج 10702 ميكروبيولوجيا األغيية 10704
 األغيية 

2 2 3 

مبادئ االقت اد   10201 اقت اديات التعاون الاراعي 10218
 الاراعى 

2 2 3 

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

كود  
 المقرر

كود   اسم المقرر
 المقرر

ساعات   معم   محاضرة المتطكب الساب 
 معتمدة 

 3 2 2 - - وراثة عشائر  11208
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 3 2 2 الاينو  واللروتينات  11204 راثة والركيهالو  11215
 3 2 2 - - وراثة فسيولوجية  11212
 3 2 2 الاينو  واللروتينات  11204 الوراثة والماتمع  11214
 3 2 2 - - الوراثة ال يدالنية  11216
 3 2 2 - - وراثة الدروسبيال  11218

 -:  املقررات االختيارية جملال امليكروبيولوجيا الزراعية 
كود  
 المقرر

كود   اسم المقرر
 المقرر

ساعات   معم   محاضرة المتطكب الساب 
 معتمدة 

 3 2 2 - - ميكروبيولوجيا التسميد الحيوي  10429
 3 2 2 - - عيش الغراب 10432
 3 2 2 - - ميكروبيولوجيا مكافحة اآلفات 10433
 3 2 2 الركية الميكروبية  10426 اإلناالمات الميكروبية  10435
 3 2 2 أساسيات وقاية النبات  10403 أساسيات البيروسات 10437
فسيولوجيا العائنات الحية   10428 تقنيات الميكروبيولوجيا 10439

 الدقيقة 
2 2 3 
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ــامعي  ــام الجـ ــى للعـ ــل الخريفـ ــالل الفصـ ــة خـ ــة المطروحـ ــة واالختياريـ ــالمقررات اإلجباريـ ــان بـ بيـ
 الرابع ( والثالث    ) المستويين  م2021/2022

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

كود  
 المقرر

كود   اسم المقرر
 المقرر

ساعات   معم   محاضرة المتطكب الساب 
 معتمدة 

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

 الزراعي 
2 2 3 

 3 2 1 - - مجاالت العمل االرشادى 10224

المؤسسات والمنتمات   10240
 االجتماعية الريفية 

 3 2 2 مبادئ المجتمع الريفى  10238

أسس وأساليب االستزراع   10507
 السمكى

أساسيات اإلنتاج   10501
 الحيواني 

2 2 3 

 2 2 1 ميكروبيولوجيا زراعية  10402 نبات أساسيات وقاية ال 10403

 3 2 2 - - أساسيات اإلرشاد الزراعي  10221

 :   الفصل اخلريفى   –املستوى الرابع  
التنمية االقتصادية والسياسية   10207

 الزراعية 
 3 2 2 مبادئ االقتصاد الزراعى  10201

أساسيات اإلرشاد   10221 البرام  واألنشطة اإلرشادية  10223
 الزراعي 

2 2 3 

 3 2 2 مبادئ المجتمع الريفى  10238 المشكالت االجتماعية الريفية  10242

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

كود   اسم المقرر 
 المقرر 

ساعات  معمل  محاضرة  المتطلب الساب  
 معتمدة 

ج ورعاية  أساسيات إنتا 10607
 الدواجن 

 3 2 2 أساسيات إنتاج الدواجن  10601

أساسيات اإلنتاج   10501 نتم اإلنتاج 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  -

 -: ختيارية جملال االقتصاد الزراعي املقررات اال 
كود  
 المقرر 

كود   اسم المقرر 
 المقرر 

ساعات  معمل  محاضرة  المتطلب الساب  
 معتمدة 

اقتصاديات اإلنتاج   10206 التمويل واالئتمان الزراعى  10209
 الزراعي 

2 2 3 

 3 2 2اقتصاديات اإلنتاج   10206 تقييم المشروعات الزراعية  10210
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 الزراعي 

 3 2 2 - - محاسبة التكاليف الزراعية  10211

اقتصاديات الموارد األرضية   10212
 والمائية

- - 2 2 3 

التجارب الخارجية االلكترونية   10213
 الزراعية 

 3 2 2 التسوي  الزراعي  10208

اقتصاديات اإلنتاج   10206 اقتصاديات التعاون الزراعى 10218
 الزراعي 

2 2 3 

 -: ل اإلرشاد الزراعي املقررات االختيارية جملا 
كود  
 المقرر

كود   اسم المقرر
 المقرر

ساعات   معم   محاضرة المتطكب الساب 
 معتمدة 

اللرامج واألنشطة   10223 التدرالب االرشادح 10226
 اإلرشادية 

2 2 3 

 3 2 2 مااالت العم  االرشادح  10224 المطلوعات اإلرشادية الحد ثة  10227
 3 2 2 - - ية الطرق والمعنيات اإلرشاد 10228
 3 2 2 - - إرشاد المرأة الرالفية 10229
اللرامج واألنشطة   10223 تحكي  المشكالت اإلرشادية  10230

 اإلرشادية 
2 2 3 

اللرامج واألنشطة   10223 جودة الردمة اإلرشادية  10231
 اإلرشادية 

2 2 3 

 -:   املقررات االختيارية جملال اجملتمع الريفي 
كود  
 المقرر

كود   راسم المقر 
 المقرر

ساعات   معم   محاضرة المتطكب الساب 
 معتمدة 

 3 2 2 - - تحكي  االستيطان الرالبى 10243
 3 2 2 مبادئ الماتمع الرالبى  10238 عكم اجتما  الليئة الرالفية  10244
تنمية الماتمعات الرالفية   10245

 المستحدثة 
المؤسسات والمنظمات  10240

 االجتماعية الرالفية 
2 2 3 

السكان الرالبيون والتنمية   10246
 الرالفية 

 3 2 2 القيادة والتنمية الرالفية  10241

 3 2 2 - - بحوث اجتماعية رالفية  10247
 3 2 2 - - ترطيط برامج التنمية الرالفية  10248
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ــامعي  ــام الجـ ــي للعـ ــل الخريفـ ــالل الفصـ ــة خـ ــة المطروحـ ــة واالختياريـ ــالمقررات اإلجباريـ ــان بـ بيـ
 -: الرابع ( والثالث    ) المستويين  م2021/2022

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

كود  
 المقرر

كود   اسم المقرر
 المقرر

ساعات   معم   محاضرة المتطكب الساب 
 معتمدة 

 -:   الفصل اخلريفى   –املستوى الثالث  
 2 - 2 - - ت التباضكيةنظرالة الدوال والمعادال 11315
 3 2 2 - - هيدروليكا وميكانيكا موائع 11316
 3 2 2 - - ت ميم  الت 11318
 3 2 2 - - المسافة المستوالة وتطليقاتها 11310
هندسة تحكيكية   11304 نظرالة اإلنشااات وتحكي  اإلجهادات 11312

+جلر+تباض   
 وتعام  

2 2 3 

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

 3 2 2 - - هندسة الت نيع الغيائي 11323
 3 2 2 - - هندسة المباني والمنشآت الاراعية 11324
 2 2 1 - - إف اا وت ميم التاارب 11102

 -:   املقررات االختيارية ختصص هندسة القوى واآلالت الزراعية 
كود  
 المقرر

كود   اسم المقرر
 قررالم

ساعات   معم   محاضرة المتطكب الساب 
 معتمدة 

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

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

كود   اسم المقرر
 المقرر

  ساعات معم   محاضرة المتطكب الساب 
 معتمدة 

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

كود   اسم المقرر
 المقرر

ساعات   معم   محاضرة المتطكب الساب 
 معتمدة 

 3 2 2 - - ألغيية واأللبانهندسة م انع ا 11335
 3 2 2 - - تعنولوجيا ف   المواد الاراعية 11336
 3 2 2 - - هندسة نق  وتداول المواد الاراعية 11337

 -:املقررات االختيارية ختصص هندسة النظم احليوية
كود  
 المقرر

كود   اسم المقرر
 المقرر

ساعات   معم   محاضرة المتطكب الساب 
 معتمدة 

 3 2 2 - - ة التحكم الليئى هندس 11340
نظم التحكم الليئى فى المنشآت  11341

 الاراعية
- - 2 2 3 
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ــامعي  ــام الجـ ــى للعـ ــل الخريفـ ــالل الفصـ ــة خـ ــة المطروحـ ــة واالختياريـ ــالمقررات اإلجباريـ ــان بـ بيـ
 -:  الرابع( والثالث    ) المستويين  م2021/2022

 برنامج االراضى واملياه  -8  
 -:تطلبات برنامج االراضى واملياهاملقررات اإلجبارية مل

كود 
 المقرر

 ساعات معتمدة معم  محاضرة المتطكب الساب  كود المقرر اسم المقرر

 -:الفصل اخلريفى –املستوى الثالث 
ميكروبيولوجيققققققققققققا االراضققققققققققققى  10106

 الاراعية
 3 2 2 ميكروبيولوجيا زراعية  10404

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

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

 الاراعي
- - 2 2 3 

 3 2 2 طليعة وأرصاد جوالة  10102 طليعة االراضى 10110
 2 2 1 - - إف اا وت ميم التاارب 11102

 
 -:مقررات اختيارية من ختصصات اخرى مرتبطة بربنامج االراضى واملياه

كود  
 المقرر

ساعات   معم   محاضرة المتطكب الساب  كود المقرر  اسم المقرر
 معتمدة 

 3 2 2 أساسيات الرضر  10916 الرضر الاراعة المحمية فى 10918
 3 2 2 - - فاكهة المناط  ال حراوالة 10914

 3 2 2 - - مقرر فر -
 -: املقررات االختيارية ختصص برنامج االراضى واملياه

كود  
 المقرر

ساعات   معم   محاضرة المتطكب الساب  كود المقرر  اسم المقرر
 معتمدة 

 3 2 2 كيمياا االراضى  10111تعنولوجيقققققققا وكيميقققققققاا تقققققققدوالر  10115
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 كبات الاراعيةالمر
 3 2 2 - - خ وبة أراضى 10116
 3 2 2 - - تكوث التربة والمياة ومعالاتها 10117
 3 2 2 تغيية نبات  10108 أسمدة وتسميد 10118
 3 2 2 - - ف ر وتقييم االراضى 10119
 3 2 2 ميكروبيولوجيا زراعية  10402 الاراعة العضوالة والحيوالة 10120
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م 2021/2022بيان باملقررات اإلجبارية واالختيارية املطروحة خـالل الفصـل الشـتوي للعـام اجلـامعي   
  املستوى األول

 الربنامج العام                                                                 
 -:   املقررات اإلجبارية ملتطلبات الكلية 

كقققققققققققققققققود 
 المقرر

كققققققققققققققققققود  اسم المقرر
 لمقررا

سقققققققققققققققققاعات  معم  محاضرة المتطكب الساب 
 معتمدة

 3 2 2 - - طليعة وأرصاد جوالة زراعية 10102
 3 2 2 - - العيمياا العضوالة 11002
 2 2 1 - - مبادئ االقت اد الاراعي 10201
 3 2 2 - - مبادئ الماتمع الرالبي 10238
 2 2 1 - -  ميكروبيولوجيا زراعية 10402
 2 - 2 متطكب جامعة  - الةلغة اناكيا  70201

 -:  املقررات االختيارية ملتطلبات الكلية
 3 2 2 - - التكوث الليئي مشكالت وفكول 11019
 3 2 2 - - اإلرشاد الاراعي االليكتروني 10222
 3 2 2 - - المسافة المستوالة لكاراعييا 11302
 3 2 2 - - وقاية الماروعات 11018
 3 2 2 - - اراعيةجيولوجيا االراضى ال 10104

للطالــب حريــة دراســة هــذه املقــررات فــى اى مســتوى دراســي وفقــا للمتطلــب الســابق وزــا ال 
ــاو  حــدود العــب ــادة ) ءيتج ــى امل ــه ف ــة وهــو  19الدراســي املنصــوص علي  21( مــن هــذه الالئح

 ساعة معتمدة.
 -: ملتطلبات اجلامعة ةاملقررات االختياري

كود  
 المقرر 

كود   اسم المقرر 
 رر المق

ساعات  معمل  محاضرة  المتطلب الساب  
 معتمدة 

 2 - 2 - - المشروعات الزراعية الصبيرة 10001

 2 - 2 - - مهارات التواصل 20500

 2 - 2 - - نش ة العلوم الطبية وتطورها 30001

 2 - 2 - - ثقافة الفنون البصرية والسمعية 60001

ــث  90001 ــارات البحــ ــات ومهــ أخالقيــ
 العلمي

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

 -: املقررات اإلجبارية ملتطلبات الكلية
 

كود  
 المقرر

ساعات   معم   محاضرة المتطكب الساب  كود المقرر  اسم المقرر
 معتمدة 

مبادئ الحيوان  10801 فشرات عا  10802
 الاراعي 

1 2 2 

 2 2 1 كيمياا فيوالة زراعية  10701 أساسيات تعنولوجيا األغيية 10702
 2 2 1 - - أساسيات الرضر 10916
أساسقققققيات الاهقققققور ونباتقققققات  10929

 الاالنة 
- - 1 2 2 

 3 2 2 - - أساسيات اإلنتال الحيواني   10501
 2 2 1 ياا فيوالة زراعية كيم 10701 أساسيات عكو  األلبان 10301

 2 - 2 متطكب جامعة  - فقوق إنسان ومواطنة -
 -:املقررات االختيارية ملتطلبات الكلية

إنتققققققال الققققققدواجا لكمشققققققارالع  10602
 ال غيرة

أساسيات إنتال  10601
 الدواجا 

2 2 3 

االتااهات الحد ثقة فقى إنتقال  11103
 المحاصي 

 3 2 2 أساسيات المحاصي  11101

 3 2 2 أساسيات الوراثة 11201 قدمة فى الهندسة الوراثيةم 11202
أساسيات إنتال  10901 الاراعة العضوالة فى الباكهة 10913

 الباكهة
2 2 3 

دراسقققققة جقققققدوح 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 وزــا ال 

 21( مــن هــذه الالئحــة وهــو  19الدراســي املنصــوص عليــه فــى املــادة ) ء يتجــاو  حــدود العــب
 ساعة معتمدة.

 -: ملتطلبات اجلامعة ةاملقررات االختياري
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كود  
 المقرر

ساعات   معم   محاضرة  المتطكب الساب كود المقرر  اسم المقرر
 معتمدة 

 2 - 2 - - المشروعات الاراعية ال غيرة 10001
 2 - 2 - - مهارات التواص  20500
 2 - 2 - - نشأة العكو  الطلية وتطورها 30001
ثقافققققققققة البنققققققققون الب ققققققققرالة  60001

 والسمعية
- - 2 - 2 

أخالقيقققققققات ومهقققققققارات البحقققققققث  90001
 العكمي

- - 2 - 2 
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املستوى  م  2022/ 2021ات اإلجبارية واالختيارية املطروحة خالل الفصل الشتوي للعام اجلامعي  بيان باملقرر 
  األول

 برنامج  اهلندسة الزراعية 
 -:املقررات اإلجبارية ملتطلبات الكلية

كود  
 المقرر 

كود   اسم المقرر 
 المقرر 

ساعات  معمل  محاضرة  المتطلب الساب  
 معتمدة 

 3 2 2 - - ية طبيعة وأرصاد جوية زراع 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  - لبة انجليزية  70201

 -: املقررات االختيارية ملتطلبات الكلية
 2 2 1 - - أساسيات عكو  األلبان  10301
 2 2 1 نبات زراعى عا   10401 ميكروبيولوجيا زراعية  10402
 2 2 1 - - أساسيات تعنولوجيا األغيية  10702
 2 2 1 نبات زراعى عا   10401 أساسيات الاهور ونباتات الاالنة  10929
 3 2 2 - - مقرر فر  -

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

 -: ملتطلبات اجلامعة ةاملقررات االختياري
كود  
 المقرر

كود   اسم المقرر
 المقرر

ساعات   معم   محاضرة المتطكب الساب 
 معتمدة 

 2 - 2 - - وعات الاراعية ال غيرةالمشر  10001
 2 - 2 - - مهارات التواص   20500
 2 - 2 - - نشأة العكو  الطلية وتطورها 30001
 2 - 2 - - ثقافة البنون الب رالة والسمعية  60001
أخالقيات ومهارات البحث  90001

 العكمي
- - 2 - 2 
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ــالل  ــة خـ ــة املطروحـ ــة واالختياريـ ــاملقررات اإلجباريـ ــان بـ ــامعي بيـ ــام اجلـ ــتوي للعـ ــل الشـ الفصـ
  املستوى الثانيم 2021/2022

 الربنامج  اهلندسة الزراعية 
 -:املقررات اإلجبارية ملتطلبات الكلية

كقققققققققققققققققود 
 المقرر

كود   اسم المقرر
 المقرر

ساعات   معم   محاضرة المتطكب الساب 
 معتمدة 

 2 2 1 أساسيات االراضى  10101 است الو أراضى 10112
 2 2 1 - - لرضرأساسيات ا 10916
 3 2 2 - - أساسيات اإلنتال الحيواني  10501
 3 2 2 - - تعنولوجيا الورش 11309
 3 2 2 - - نظرالة اآلالت 11311
 2 - 2 متطكب جامعة  - فقوق االنسان والمواطنة -

 -:املقررات االختيارية ملتطلبات الكلية
 2 2 1 - - أساسيات عكو  األلبان 10301
 2 2 1 نبات زراعى عا   10401 جيا زراعيةميكروبيولو  10402
 2 2 1 - - أساسيات تعنولوجيا األغيية 10702
 2 2 1 نبات زراعى عا   10401 أساسيات الاهور ونباتات الاالنة 10929

 3 2 2 - - مقرر فر -
جاو  حدود للطالب حرية دراسة هذه املقررات فى اى مستوى دراسي وفقا للمتطلب السابق وزا ال يت

 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 المتطكب الساب 
 معتمدة

 2 - 2 - - المشروعات الاراعية ال غيرة 10001
 2 - 2 - - التواص   مهارات 20500
 2 - 2 - - نشأة العكو  الطلية وتطورها 30001
 2 - 2 - - ثقافة البنون الب رالة والسمعية  60001
أخالقيات ومهارات البحث  90001

 العكمي
- - 2 - 2 
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 م 2022/ 2021بيان باملقررات اإلجبارية واالختيارية املطروحة خالل الفصل الشتوي للعام اجلامعي  
 الرابع (   و   الثالث    ني ي ) املستو 

 الربنامج  اإلنتاج النباتي   -1
 املقررات اإلجبارية ملتطلبات برنامج اإلنتاج النباتي

كققققققققققققققققود 
 المقرر

كقققققققققققققققققود  اسم المقرر
 المقرر

سققققققققققققققققاعات  معم   محاضرة المتطكب الساب 
 معتمدة

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

 والعطرالة
أساسيات الاهور   10929

 ونباتات الاالنة 
2 2 3 

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

 الباكهة
2 2 3 

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

 -:الفصل الشتوي  -املستوى الرابع 
10946 
11122 

 3 6 - - - مشرو  التررل

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

كود   اسم المقرر
 المقرر

ساعات   م  مع محاضرة طكب الساب المت
 معتمد  

 3 2 2 - - قوح واآلالت زراعية  11344
 3 2 2 العيمياا التحكيكية  11003 وقاية الماروعات 11018
مبادئ االقت اد   10201 التسوال  الاراعى 10208

 الاراعي 
2 2 3 

 3 2 2 أساسيات االراضى  10101 تغيية نبات 10108
 3 2 2 قاية النبات أساسيات و  10403 أمراض المحاصي  الحقكية 10408

 3 2 2 - - مقرر فر -
 -: املقررات االختيارية جملال احملاصيل
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كود  
 المقرر

كود   اسم المقرر
 المقرر

ساعات   معم   محاضرة تطكب الساب الم
 معتمد  

 3 2 2 أساسيات تربية نبات  11106 تربية محاصي  الغياا الرئيسية 11109
تربيقققققة المحاصققققققي  الاالقققققت والسققققققكر  11110

 ألليانوا
 3 2 2 أساسيات تربية نبات  11106

 3 2 2 - - بيئة المحاصي  11113
 3 - 2 - - إنتال محاصي  العكف والمراعى 11115
إنتققققققال وفسققققققيولوجيا وفحققققققص  11117

 الليور
- - 2 2 3 

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

كود  
 المقرر

كود   اسم المقرر
 المقرر

ساعات   معم   محاضرة تطكب الساب الم
 معتمد  

إنتال الباكهة فى   10902 مشات  الباكهة 10905
 م ر 

2 2 3 

 3 2 2 - - إكثار أشاار الباكهة 10907
 3 2 2 أساسيات الباكهة 10901 رعاية بساتيا الباكهة 10909
الباكهة فى   إنتال 10902 إنتال نري  اللكح 10910

 م ر 
2 2 3 

 3 2 2 - - الاراعة العضوالة فى الباكهة  10913
 3 2 2 - - إنتال الماناو والاالتون  10915

 -:   املقررات االختيارية جملال اخلضر 
كود  
 المقرر

كود   اسم المقرر
 المقرر

ساعات   معم   محاضرة المتطكب الساب 
 معتمدة 

 3 2 2 - - خضر االراضى ال حراوالة 10920
 3 2 2 إنتال محاصي  الرضر  10917 إعداد وتراالا الرضر 10922
 3 2 2 أساسيات الرضر  10916 محاصي  الرضر ال يفية 10924
 3 2 2 - - الاراعة العضوالة فى الرضر 10926
 3 2 2 أساسيات االراضى  10101 إنتال الرضر بدون تربة 10927
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 -:نة وتنسيق احلدائقاملقررات االختيارية جملال الزهور ونباتات الزي
كود  
 المقرر

كود   اسم المقرر
 المقرر

ساعات   معم   محاضرة المتطكب الساب 
 معتمدة 

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

 والمسطحات
- - 2 2 3 

 أساسيات الاهور نباتات 10929 ت ميم وتنسي  الحدائ  10937
 الاالنة

2 2 3 

 3 2 2 - - الاالنة تتنسي  الاهور ونباتا 10938
التققققداول ومعققققامالت مابعققققد القطققققف  10941

 لكاهور ونباتات الاالنة
- - 2 2 3 
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 م 2022/ 2021بيان باملقررات اإلجبارية واالختيارية املطروحة خالل الفصل الشتوي للعام اجلامعي  
 الرابع (   و   الثالث    يني ) املستو 

 :   امج اإلنتاج احليواني والداجىن والسمكي برن   -2
   -:املقررات اإلجبارية ملتطلبات برنامج اإلنتاج احليواني والداجىن والسمكي

كود  
 المقرر

كود   اسم المقرر
 المقرر

ساعات   معم   محاضرة تطكب الساب الم
 معتمد  

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

 3 2 2 أساسيات إنتاج الدواجن  10601 أساسيات فسيولوجيا الدواجن 10604

 3 2 2 أساسيات إنتاج الدواجن  10601 أساسيات تبذية الدواجن 10605

أسس وأساليب   10507 تفريخ األسماك  10508
 االستزراع السمكي 

1 2 2 

أساسيات تخطيط مباني ومنش ت  11345
 نتاج الحيواني والداجنى اإل

- - 2 2 3 

 -:الفصل الشتوي  -املستوى الرابع 
10534 
10621 

 3 6 - - - مشرو  التررل

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

كود   اسم المقرر 
 المقرر 

ت ساعا معمل  محاضرة  تطلب الساب  الم
 معتمده 

اقتصاديات اإلنتاج 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 وتبذية اإلنسان 10318

 3 2 2 - - مقرر حر -

 -:ال اإلنتاج احليوانياملقررات االختيارية جمل
ــود  كـــــــ
 المقرر

ــود  اسم المقرر كـــــــ
 المقرر

ساعات  معمل  محاضرة تطلب الساب الم
 معتمده

أساســـــــيات اإلنتـــــــاج  10501 إنتاج ماشية اللبن 10510
 الحيواني

2 2 3 

أساسيات تربية الحيوان  10503 إنتاج اإلبل والخيول 10512
 الزراعي

2 2 3 

أساســـيات فســـيولوجيا  10504 الجسمفسيولوجيا الدم وسوائل  10514
 الحيوان الزراعي

2 2 3 

ــات  10516 ــة للحيوانـــ ــة التطبيقيـــ التبذيـــ
 المزرعية

أساسيات تبذية الحيوان  10505
 الزراعي

2 2 3 
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أساســـــــيات اإلنتـــــــاج  10501 أقلمة الحيوان الزراعي 10519
 الحيواني

2 2 3 

أساســـــــيات اإلنتـــــــاج  10501 إنتاج وتحسين الجاموس 10520
 حيوانيال

2 2 3 

 3 2 2 - - صحة بيطرية للحيوانات المزرعية 10532

 -: املقررات االختيارية جملال إنتاج الدواجن
كود  
 المقرر

كود   اسم المقرر
 المقرر

ساعات   معم   محاضرة تطكب الساب الم
 معتمد  

أساليب التحسيا الوراثي فى  10608
 الدواجا 

 3 2 2 أساسيات تربية الدواجا 10603

تعنولوجيا إنتال وتسوال  منتاات  10611
 الدواجا 

 3 2 2 أساسيات تربية الدواجا 10603

 3 2 2 - - إنتال الدواجا غير التقكيدية  10615
أساسيات فسيولوجيا  10604 فسيولوجيا الليئة واألقكمة  10612

 الدواجا 
2 2 3 

 3 2 2 - - إنتال األرانب والطيور المائية  10614
 3 2 2 أساسيات تغيية الدواجا 10605 أعالن الدواجاتعنولوجيا  10616

 -: املقررات االختيارية جملال إنتاج األمساك
كققققققققققققققققود 
 المقرر

كققققققققققققققققود  اسم المقرر
 المقرر

سقققققاعات  معم  محاضرة المتطكب الساب 
 معتمدة

أسس ت ميم وإنشاا الماار   10522
 السمكية 

أسس وأساليب االستارا    10532
 السمكي 

2 2 3 

أساسيات فسيولوجيا  10504 ولوجيا األسماك فسي 10524
 الحيوان الاراعي

2 2 3 

 3 2 2 - - تغيية األسماك 10526
 3 2 2 - - أمراض األسماك 10528
فسيولوجيا تعاثر األسماك  10530

 والقشرالات
- - 2 2 3 
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 م 2022/ 2021بيان باملقررات اإلجبارية واالختيارية املطروحة خالل الفصل الشتوي للعام اجلامعي 
 -:   الرابع (   و    الثالث    ) املستويني 

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

كود  
 المقرر

كود   اسم المقرر
 المقرر

ساعات   معم   محاضرة المتطكب الساب 
 معتمدة 

 -: الفصل الشتوى –املستوى الثالث 
 3 2 2 كيمياا فيوالة زراعية  10701 اإلناالمات والتحوالت الحيوالة 10705
تعنولوجيقققققققا المنتاقققققققات الكلنيقققققققة  10305

 الدهنية
 3 2 2 أساسيات عكو  األلبان  10301

 3 2 1 أساسيات عكو  األلبان  10301 تعنولوجيا المثكوجات الكلنية 10307
معقققدات ووفقققدات إنتقققال األغييقققة  11346

 واأللبان
أساسيات تعنولوجيا  10702

 األغيية 
2 2 3 

 -:الفصل الشتوى    -ملستوى الرابع ا 
أساسيات تعنولوجيا  10702 تغيية إنسان 10707

 االغييه 
2 2 4 

10722 
10323 

 
 مشرو  التررل

- - - 6 3 

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

 المقرر 

كود  اسم المقرر 

 المقرر 

ساعات   معمل  محاضرة  المتطلب السابق

 عتمدة م

 3 2 2 مبادئ االقتصاد الزراعى  10201 اقتصاديات التصني  الغذائى 10216

أساسيات اإلنتاج  10501 إنتاج مااية اللبن 10510

 الحيوانى

2 2 3 

 3 2 2 أساسيات االراضى 10101 الكيمياء الغروية لالراضى 10113

 3 2 2 - - مقرر  ر -

 -:غذيةاملقررات االختيارية جملال تكنولوجيا األ
كود  
 المقرر

كود   اسم المقرر
 المقرر

ساعات   معم   محاضرة المتطكب الساب 
 معتمدة 

 3 2 2أساسيات تعنولوجيا  10702 تلرالد وتاميد وترفيف األغيية 10709



 71 

 األغيية 
 3 2 2 أساسيات المحاصي  11101 السكر والحلوب ومنتااتها 10711
أساسيات تعنولوجيا  10702 ت نيع الكحو  والدواجا واالسماك 10713

 األغيية 
2 2 3 

 3 2 2 كيمياا فيوالة زراعية  10701 المركبات الحيوالة الطليعية 10715
 3 2 2 - - تعكيب األغيية 10717

 -:املقررات االختيارية جملال األلبان
كود  
 المقرر

كود   اسم المقرر
 المقرر

ساعات   معم   محاضرة المتطكب الساب 
 معتمدة 

يققققققققا األلبققققققققان المكثبققققققققة تعنولوج 10310
 والماببة

- - 2 2 3 

 3 2 2 مبادئ االقت اد الاراعي 10201 إدارة وتنظيم م انع األلبان 10311
ميكروبيولوجيا الكلا   10304 تعنولوجيا األلبان المترمرة 10313

 ومنتااته 
2 2 3 

أساسيات العيمياا الطليعيقة لكقلا  10315
 ومنتااته 

 3 2 2 انأساسيات كيمياا األلب 10303

 3 2 2 أساسيات عكو  األلبان  10301 طرق فب  الكلا ومنتااته 10317
 3 2 2 أساسيات عكو  األلبان  10301 بدائ  األلبان ومنتااتها  10319
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بيـــان بـــاملقررات اإلجباريـــة واالختياريـــة املطروحـــة خـــالل الفصـــل الشـــتوي للعـــام اجلـــامعي 
 -: ابع (الر ) املستويني  الثالث و   م2021/2022

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

كود  
 المقرر

ساعات   معم   محاضرة المتطكب الساب  كود المقرر  اسم المقرر
 معتمدة 

 الفصل الشتوي –املستوى الثالث 
 3 2 2 فشرات عا   10802 فسيولوجى الحشرات 10806
 3 2 2 أساسيات وقاية نبات  10403 البطرالةأساسيات األمراض  10404
أساسققيات األمققراض البيروسققية  10406

 والنيماتودية
 3 2 2 أساسيات وقاية نبات  10403

 3 2 2 العيمياا العضوالة 11002 مليدات الحشائش والبطرالات 11005
 3 2 2 - -  الت مكافحة اآلفات 11347

 -: الفصل الشتوي  -املستوى الرابع 
 3 2 2 العيمياا التحكيكية  11003 حكي  المليدات ومبقياتهات 11006
10821 
10444 
11022 

 3 6 - - - مشرو  التررل

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

ساعات  معمل  محاضرة  المتطلب الساب   كود المقرر  اسم المقرر 
 معتمدة 

 3 2 2 أساسيات االراضى  10101 ة لالراضىالكيمياء البروي 10113

الوراثــــة الجزيئيــــة لوجهــــاد  11213
 البيئى للنبات

 3 2 2 أساسيات الوراثة  11201

 3 2 2 نبات زراعى عام 10401 االحتياجات البذائية للنبات 10421

 3 2 2 - - مقرر حر -

 -:املقررات االختيارية جملال احلشرات االقتصادية
كود  
 المقرر 

ساعات  معمل  محاضرة  المتطلب الساب   كود المقرر  م المقرر اس
 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

ــيولوجى  10816 ــتولوجى وفســـ هســـ
 الحيوان

مبادئ الحيوان   10801
 الزراعى

2 2 3 
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 3 2 2 - - التنوع البيولوجى 10817

 -:املقررات االختيارية جملال أمراض النبات
كود  
 المقرر

ساعات   معم   محاضرة المتطكب الساب  كود المقرر  اسم المقرر
 معتمدة 

 3 2 2 أساسيات المحاصي  11101 أمراض المحاصي  الحقكية 10408
األمققققراض البيروسققققية والبيتققققو  10410

 ابالزم
أساسيات األمراض  10406

البيروسية  
 والنيماتودية 

2 2 3 

 3 2 2 - - األمراض البكتيرالة ومكافحتها  10412
 

تشقققققريص األمقققققراض النباتيقققققة  10414
 بالليولوجيا الااالئية 

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 

 -:املقررات االختيارية جملال مبيدات اآلفات
كود  
 المقرر

كود   اسم المقرر
 المقرر

ساعات   معم   محاضرة المتطكب الساب 
 معتمدة 

كيمياا وسمية مليدات   11004 المليدات الحيوالة 11008
 اآلفات

2 2 3 

مكافحقققققققة أفقققققققات المحاصقققققققي   11010
 البستانية واألشاار الرشلية

مليدات الحشائش  11005
 والبطرالات

2 2 3 

أساسيات األمراض  10406 مكافحة النيماتودا واالكارو  11012
 البيروسية والنيماتودية 

2 2 3 

 3 2 2 - - التقييم الحيوح لكمليدات 11014
 3 2 2 العيمياا طبعية  11001 كيمياا الد ناميكا الحرارالة 11016
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بيـــان بـــاملقررات اإلجباريـــة واالختياريـــة املطروحـــة خـــالل الفصـــل الشـــتوي للعـــام اجلـــامعي 
 -: الرابع (و الثالث   يني) املستو  م2021/2022

 برنامج التكنولوجيا احليوية الزراعية   -5
 -: ةاملقررات اإلجبارية ملتطلبات برنامج التكنولوجيا احليوية الزراعي

كود  
 المقرر

كود   اسم المقرر
 المقرر

ساعات   معم   محاضرة المتطكب الساب 
 معتمدة 

 -:الفصل الشتوي :املستوى الثالث 
 3 2 2 - - إف اا بيولوجى 11207
 3 2 2 أساسيات الوراثة 11201 تقنيات الهندسة الوراثية 11205
فسقققققققيولوجيا العائنقققققققات الحيقققققققة  10428

 الدقيقة
- - 1 2 2 

 3 2 2 نبات زراعى عا   10401 فسيولوجيا اإلجهاد الليئى لكنبات 10420
 -: الفصل الشتوى املستوى الرابع :

11222 
10444 

 مشرو  التررل 
 

- - - 6 3 

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

كود   اسم المقرر 
 المقرر 

ساعات   معم  محاضرة  الساب    المتطكب
 معتمدة 

 3 2 2 أساسيات المحاصي  11101 أساسيات تربية نبات 11106
 3 2 2 - - التكوث الليئى مشكالت وفكول 11019

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

كود  
 المقرر

كود   اسم المقرر
 المقرر

  ساعات معم   محاضرة المتطكب الساب 
 معتمدة 

 3 2 2 - - فب  األصول الوراثية 11209
 3 2 2 الاينو  واللروتينات  11204 تعنولوجيا نق  الاينات 11211
الوراثققة الااالئيققة 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

 -:املقررات االختيارية جملال امليكروبيولوجيا الزراعية
كود  
 المقرر 

كود   اسم المقرر 
 المقرر 

ساعات  معمل  محاضرة  المتطلب الساب  
 معتمدة 

 3 2 2 تقسيم البكتيريا 10425 ميكروبيولوجيا المياة 10430

ــاج  10431 ــا انت وتكســير ميكروبيولوجي
 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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)   م2021/2022جباريـــة واالختياريـــة املطروحـــة خـــالل الفصـــل الشـــتوي للعـــام اجلـــامعي بيـــان بـــاملقررات اإل
 -: 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 معم   محاضرة  المتطكب الساب  

 -: الفصل الشتوي –املستوى الثالث 
اإلحصــــــاء فــــــى العلــــــوم  10205

 االجتماعية واالقتصادية
- - 1 2 2 

 3 2 2 أساسيات االقتصاد  10202 التسوي  الزراعى 10208

أساسيات اإلرشاد   10221 االتصال االرشادى 10225
 الزراعي 

2 2 3 

 3 2 2 مبادئ المجتمع الريفي  10238 القيادة والتنمية الريفية  10241

 3 2 2 - - قوى وآالت زراعية 11344

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

 -: مقررات اختيارية من ختصصات أخرى مرتبطة بربنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعية
د  كو

 المقرر 
كود   اسم المقرر 

 المقرر 
ساعات  معمل  محاضرة  المتطلب الساب  

 معتمدة 

 3 2 2 - - وقاية المزروعات  11018

 3 2 2 أساسيات علوم األلبان 10301 اللبن وتبذية اإلنسان 10318

 3 2 2 - - مقرر حر -

 -: املقررات االختيارية جملال االقتصاد الزراعي
كود  
 المقرر 

كود   اسم المقرر 
 المقرر 

ساعات  معمل  محاضرة  المتطلب الساب  
 معتمدة 

اقتصاديات استهالك المنتجـات  10214
 الزراعية

 3 2 2 أساسيات المحاصيل 11101

ــروعات  10215 ــاديات المشــــ اقتصــــ
 الزراعية الصبيرة

اقتصاديات اإلنتاج   10206
 الزراعى 

2 2 3 

 اقتصاديات التصنيع البذائي 10216
 

نولوجيا  أساسيات تك  10702
 األذذية 

2 2 3 

ــواني  10217 ــاج الحي اقتصــاديات اإلنت
 والداجنى

 3 2 2 أساسيات اإلنتاج الحيوانى  10501

اقتصاديات اإلنتاج   10206 اقتصاد قياسى زراعي 10219
 الزراعى 

2 2 3 

 3 2 2 - - اقتصاديات الهندسة الزراعية 10220

 -: املقررات االختيارية جملال اإلرشاد الزراعى
ساعات  معمل  محاضرة  المتطلب الساب  كود   اسم المقرر كود  
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 معتمدة  المقرر  المقرر 

 3 2 2 - - اإلرشاد الزراعي وتعليم الكبار 10232

أساسيات اإلرشاد   10221 إدارة التنتيمات اإلرشادية 10233
 الزراعى

2 2 3 

البرام  واألنشطة   10223 القيادة المحلية اإلرشادية 10234
 االرشادية 

2 2 3 

 3 2 2 مجاالت العمل االرشادى 10224 الوسائل اإلرشادية اإلعالمية 10235

 3 2 2 التسوي  الزراعي  10208 اإلرشاد الزراعي التسويقي 10236

ــر  10237 ــي ونشــ ــاد الزراعــ اإلرشــ
 المبتكرات الزراعية

أساسيات اإلرشاد   10221
 الزراعى

2 2 3 

 -:يفياملقررات االختيارية جملال اجملتمع الر
كود 

 المقرر 
كود  اسم المقرر

 المقرر 
 ساعات معتمدة معمل  محاضرة  المتطلب الساب  

نشر وتبنى المبتكرات   10249
 الزراعية 

- - 2 2 3 

  3 2 مبادئ المجتمع الريفى  10238 التبير االجتماعي الريفى  10250

السياسة والتخطيط االجتماعي  10251
 الريفى 

 3 2 2 يفية القيادة والتنمية الر 10241

 3 2 2 مبادئ المجتمع الريفى  10238 المجتمع الريفى المحلى  10252

التشريعات االجتماعية   10253
 والزراعية 

المؤسسات والمنتمات   10240
 االجتماعية الريفية 

2 2 3 

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

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

كود   اسم المقرر  كود المقرر 
 المقرر 

 عتمدة ساعات م معم   محاضرة  المتطكب الساب  

 -:الفصل الشتوي واملستوى الثالث 
أساسقققققيات نظقققققم التهوالقققققة فقققققى  11317

 االستارا  المائي
- - 2 2 3 

الطاققققققققة الاد قققققققدة والمتاقققققققددة  11319
 واستغالل المركبات 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  التررل 11350

 -:املقررات االختيارية ختصص هندسة القوى واآلالت الزراعية
كود  
 المقرر

كود   اسم المقرر
 المقرر

ساعات   معم   محاضرة المتطكب الساب 
 معتمدة 

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

 والداجنى
- - 2 2 3 

 3 2 2 - -  الت الح اد والدرا  11329
 -:املقررات االختيارية ختصص هندسة نظم املياه والري والصرف احلقلى

كود  
 المقرر

كود   اسم المقرر
 المقرر

ساعات   معم   محاضرة المتطكب الساب 
 معتمدة 

 3 2 2 - - هندسة معدات الرح الحقكى  11332
 3 2 2 - - هندسة ال رن الحقكي 11333
تطليقات الحاسب االلى فى ماال  11334

 الرح 
- - 2 2 3 
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 -:املقررات االختيارية ختصص هندسة التصنيع الزراعي وتكنولوجيا ما بعد احلصاد
كود  
 المقرر

كود   اسم المقرر
 المقرر

ساعات   معم   محاضرة المتطكب الساب 
 معتمدة 

 3 2 2 - - تال الاراعىهندسة تراالا اإلن 11338
 3 2 2 - - هندسة معامالت ما بعد الح اد 11339

 -:املقررات االختيارية ختصص هندسة النظم احليوية
كود  
 المقرر 

كود   اسم المقرر 
 المقرر 

ساعات   معم  محاضرة  المتطكب الساب  
 معتمدة 

هندسققة إدارة المركبققات الاراعيققة  11342
 والحيوالة

- - 2 2 3 

اسققققققيات الهندسقققققققية لقققققققنظم األس 11343
 االستارا  المائى

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

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

د  كو
 المقرر 

كود   اسم المقرر 
 المقرر 

ساعات  معمل  محاضرة  المتطلب الساب  
 معتمدة 

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

 3 2 2 الكيمياء الطبيعية  - كيمياء االراضى 10111

 3 2 2 - - الكيمياء البروية لالراضى 10113

 -: الفصل الشتوى  واملستوى الرابع 
 2 2 1 أساسيات االراضى  10101 استصال  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 الساب  
 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 

اعات س معمل  محاضرة  المتطلب الساب  
 معتمدة 

 3 2 2 طبيعة االراضى  10110 طرق الرى الحديثة وتطبيقاتها 10121

 3 2 2 - - إدارة الموارد المائية 10122

 3 2 2 - - الكيمياء الحيوية لالراضى 10123

 3 2 2 - - المياه الجوفية  10124

 3 2 2 - - تحليل التربة والمياه والنبات 10125

يـة لالستشـعار التطبيقات الزراع 10126
 عن بعد

- - 2 2 3 

تطبيقـــــات األرصـــــاد الجويـــــة  10127
 الزراعية

- - 2 2 3 
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 عدد الساعات املعتمدة الال مة للتخرج  

 

 

 

 الساعات املعتمدة الال مة لالنتقال من مستوى ادني ملستوى أعلى 

عدد الساعات   المستوي

 الالزمة للمستوي  
مة للمستوي عدد الساعات الالز

في عدد من  وعليه النجاح في

ساعات  6بما يعاد  ) المقررات 

 (او اقل

تسمح للطالب   عدد الساعات التي ال

باالنتقا  للمستوي االعلي ويظل باق  

 في المستوي لإلعادة

 ساعة24اقل من  - - األو  

 ساعة 59 اقل من ساعة فأكثر 24 ساعة  30 الثاني

 ساعة 90اقل من  رساعة فأكئ 59 ساعة65 الثالث 

 ساعة 140اقل من ساعة فأكثر 90 ساعة  96 الراب 

الساعات الالزمة للتخرج اذا لم  )  

يجتازها الطالب في الفصل الصيفي  

 (للمستوي يظل باق لالعادة

 

 عدد الساعات المعتمدة المتطلتتتب م 

 المجموع  اختياري اجبتتاري

 12 8 4 متطلبات الجامعة  1
 متطلبات الكلية 2

 االو  والثاني(  يين)المستو
59 6 65 

 متطلبات البرنامج  3

 الثالث والراب (  يين)المستو
39 

تدريب عام ساعة  1مواد اجباري +  37)

 تدريب خاص( ساعة 1+ 

24 63 

 ساعة 140 38 102 المجموع  
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وفقا لشروط االقسام    تو يع طالب املستوي الثالث على الربامج والتوجهات املختلفة للكلية املختلفة 
 م 2022/ 2021لعـــــــام اجلامعـــــــى العلمية يف ا 

 -( ما الالئحة الداخكية األكاديمية لمرفكة البكالورالو  بالعكية عكى اآلتي :8* تنص المادة )
يكون توزيع طالب المستوي الثالث على برامج الكلية المختلفة وفقا للنظام الذي يحددده مجلدا الكليدة ويعتمدد   - 

مجلا الكلية في نهاية كل سنه دراسية البرامج والتوجهات التي يسمح للطالب مجلا الجامعة بناء على اقتراح  
 بمتابعة الدراسة فيها في العام التالي.

 - :وزيعالمنظمة لعملية التالعامة القواعد والشروط *  
    تحقيق الطالب لعدد الساعات المعتمدة التى تؤهله لاللتحاق بالمستوى الثالث                   -1     

 رغبة 18-1ترتيب رغبات الطالب من  -2 
اجتيازالطالب لمقررالتخصص االجبارى في المستوى االول أوالثانى أوأى مقرراجبدارى اخريحددده القسدم   -3  

 واولويةالتشعيب للتقديراالعلى في هذا المقرر
ق تبعدا لعددد النقداط % من اجمدالى عددد الطدالب واولويدة االلتحدا8السعة القصوى لكل توجه ال تزيد عن    -4  

GPA .)المعدل التراكمى للطالب( 
اجتياز الطالب لمقرر أو أكثر من المقررات المؤهلة للبرندامج او التوجدة واولويدة التشدعيب للتقددير يفضل    -  5 

 األعلى فى هذا المقرر.
 -* القواعد والشروط الخاصة بالبرامج والتوجهات المنظمة لعملية التوزيع:

 جالبرنام المقررات االختيارية المؤهلة  التوجه طالشــــــــــرو

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

- 

 االدارة المزرعية الحديثة    -
دراسة جدوى المشروعات   -

 الزراعية  
االتجاهات الحديثة فى انتاج  -

 المحاصيل  
ضى جيولوجيا االرا -

 الزراعية 

برنامج   -1
األراضي  

 المياه

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

االقتصاد  
 الزراعي 

 االدارة المزرعية الحديثة  -
دراسة جدوى المشروعات   -

 الزراعية  
االرشاد الزراعى   -

 االلكترونى  
تنمية المجتمع المحلى  -

 الريفى

برنامج   -2
العلوم 

االقتصادية 
واالجتماعية 
 الزراعية 

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

اإلرشاد 
 الزراعي  

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

جتمع الم
 الريفي 

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

 م 2021/ 8/8

الصناعات  
 الغذائية

 التثقيف الغذائى -
المشروعات اللبنية   -

 الصغيرة 
 االدارة المزرعية الحديثة  -
ى المشروعات  دراسة جدو -

 الزراعية 

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

الثالث بتقدير عام )جيد( على االقل وبدون مواد رسوب بموافقة مجلس القسم  
 م. 2021/  25/7بتاريخ 

 األلبان

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

االنتاج  
 الحيوانى

انتاج الدواجن للمشاريع   -
 الصغيرة 

 التثقيف الغذائى -
 انتاج االسماك   -
 االدارة المزرعية الحديثة  -
دراسة جدوى المشروعات    -

 الزراعية 

برنامج    -4
اإلنتاج 
الحيواني 
والداجني 
 والسمكي

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

إنتاج  
 األسماك 

 أن يكون الطالب ناجح فى مقرر ) أساسيات إنتاج الدواجن (  
 م 2021/ 15/8بخطاب رئيس مجلس القسم بتاريخ  

إنتاج  
 الدواجن 

ام  أن يكون الطالب ناجح فى مقررى) مبادئ الحيوان الزراعى و حشرات ع
 ) 

الحشرات  
 االقتصادية

 تربية النحل وديدان الحرير   -
التلوث البيئ مشكالت   -

برنامج   -5
 وقاية النبات
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 وحلول  م 2021/  21/6وذلك بموافقة مجلس القسم بتاريخ 
 وقاية المزروعات  -
 امراض الزراعات المحمية -

أن يكون الطالب ناجح فى مقرر )الكيمياء العضوية ( ومنقول للمستوى 
 م  7/2021/ 11الثالث 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   للمستوى الثالث

 م  2021/ 6/ 27

أمراض  
 النبات 

اساسيات الخضر( بتقدير )جيد(على االقل ومنقول  اجتياز الطالب مقرر)
للمستوى الثالث بتقديرعام )جيد( على األقل  وذلك بموافقة مجلس القسم  

 م 2021/  8/  8بتاريخ 
 الخضر 

االتجاهات الحديثة فى انتاج  -
 المحاصيل  

تشجير وتجميل المدن   -
 والقرى

الزراعة العضوية فى   -
 الفاكهه 

التتقنيات الحيويةفى  -
 الخضر 

برنامج   -6
اإلنتاج 
 النباتي

اجتياز الطالب مقرر)اساسيات الزهور والزينة( بتقدير )جيد(على االقل  
ومنقول للمستوى الثالث بتقديرعام )جيد( على األقل  وذلك بموافقة مجلس  

 م 2021/ 8/   8القسم بتاريخ 
 الزهوروالزينة 

 توى الثالث اجتياز الطالب مقرر )اساسيات الفاكهه( ومنقول للمس
 م 2021/  8/   8وذلك بموافقة مجلس القسم بتاريخ  

 الفاكهة

 اجتياز الطالب  مقرر )اساسيات انتاج المحاصيل( بقدير )جيد(على االقل  
 م  2021/ 12/7وذلك بموافقة مجلس القسم بتاريخ 

 المحاصيل 

(على  أن يكون الطالب ناجح في مقرر) الميكروبيولوجيا الزراعية( بتقدير )جيد
االقل  ومنقول للمستوى الثالث بدون مواد رسوب . وذلك بموافقة مجلس القسم  

 م. 2021/ 6/ 27بتاريخ  

الميكروبيولوجيا  
 الزراعية 

 تدوير المخلفات الزراعية    -
 مقدمة في الهندسة الوراثية  -

برنامج   -7
التكنولوجيا  
الحيوية 
 الزراعية 

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

   الوراثة
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 واالعتماد   دليل الطالب للجودة 
 

 
 التعريف بو دة ضمان الجودة :

ا ، تهدف الى ضمان مستوى عالي ومثالي لجودة التعليم ، وو  دة ضمان  و دة ضمان الجودة هي و دة مستقلة إداريا

الجودة هي المسئولة عن إدارة الجودة داخل الكلية و تتوافر لديها كافة الويائق واألدلة الخاصة بالممارسات التطبيقية  

 . إلدارة الجودة بالكلية  
 

    : الرؤية

 و دة ضمان جودة متميزة علي مستوي الجامعات المصرية واالقليمية 

 

 :   الرسالة 

بتقديم الدعم الفني لالرتقاء بكفاءة أداء أعضاء هيئة    -كفر الشيخ   جامعة  -ية الزراعة تلتزم و دة ضمان الجودة بكل 

في ضوء استيفاء    التدريس و الهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز اإلداري والحفاظ على مستوى متميز من جودة التعليم

ة األكاديمية وخدمة المجتم  إلى الدرجة معايير اعتماد مهسسات التعليم العالي ، والوصو  بالبحث العلمي واألنشط

 المههلة لالعتماد األكاديمي للكلية . 

 
  2019/ 2018بعض من أنشطة الو دة للعام الجامعي  

: 

م    الشهرية  الو دة  مدير  اجتماعات  من  جانب 

واالعتماد   الجودة  لضمان  االستشاري  المجلس 

جامعة   بكليات  الجودة  و دات  ومديري  المهسسي  

 استضافة كلية الزراعة  كفرالشيخ في  

 
 

جانب من تنفيذ الخطة التدريبية للسادة  اعضاء هيئة  

 التدريس بالكلية 

 
 جانب من مراجعة ملفات الجودة بو دة ضمان الجودة  

 
م    الحيواني  االنتاج  برنامج  لطالب  تعريفي  اجتماع 

الخياط   ابراهيم  د.  بالكلية  الميداني  التدريب  منسق 

للتدريب  لجدود    لالستعداد  الكنانة  بشركة  الميداني 

 الدواجن 
 

 

 مدبر و دة ضمان الجودة         :  اد. أمين كما  عمار االستاذ بقسم الصناعات الغذائية 

 نائب مدير و دة ضمان الجودة  :  ادم. محمد عبدالرازق صالح االستاذ المساعد بقسم كيمياء وسمية المبيدات 
 

   
 .جامعة كبر الشيخ   -ة التعكيم في ككية الاراعة  وسائ  االت ال بوفدة ضمان جود

أ.د/  السيد مكتب  باوار ( 2)قاعة رقم األول عكوي  ملنى العكية الاد د الدور  -ككية الاراعة   –جامعة كبرالشيخ  : العنوان
 .  عميد العكية

 (047) 3232762 – 3232896 : هاتف العكية
 (047) 3232032 : فاكس العكية
  gaoda_gaoda@yahoo.com : عتروني لكوفدةاللرالد االل

mailto:gaoda_gaoda@yahoo.com
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 : يف اإلرشاد األكادميي   املستخدمة صطلحات  امل 

العا  
 الاامعي

 تعون ما ف كيا دراسييا : الب   الدراسي األول والب   الدراسي الثاني وقد يضان  :
 اامعة بالتساي  فيه والسمي " الب   ال يبياليهما ف   ثالث ال كتا  جميع طكبة ال

الرقم 
 الاامعي

رقم  دل عكي العا  الاامعي والب   اليي  لدأ الطالب الدراسة فيه إضافة الي الرقم   :
 المتسكس  لكطالب في ذلك العا  والب   الدراسي

الب    
 الدراسي 

 وفترة األمتحاناتهو فترة زمنية مقدارها ستة عشرة اسلوعًا   تشم  ساعات الدارسة  :

الرطة 
 الدراسية 

في         جميع المقررات التي  درسها الطالب لتمكنهم ما الح ول عكي الدرجة العكمية  :
 تر ص معيا

المقرر 
 الدراسي 

المنهج الدراسي محدد األهدان والمحتوي اليي  تناول موضو  ما لمدة ف   دراسي كام    :
 والميا المقرر باالسم والرقم

السا  
 لدراسي ا

هو كشف  ليا المقررات التي درسها الطالب بتسكس  الب ول والتقد رات التي افرزها بهي   :
 المقررات كما  ليا العشف المعدل الب كي والتراكمي في ك  ف   دراسي 

متطكبات  
 الاامعة

 ماموعة المواد الدراسية التي تقر الاامعة تدرالسها لاميع طكلتها  :

متطكبات  
 العكية

عة المواد الدراسية التي  درسها جميع طكبة العكية عكي اختالن تر  اتهم   وذلك محمو  :
 لتوفير قاعدة اساسية ما الثقافة والمعكومات لهم

متطكبات  
 التر ص 

وهي ماموعة المواد الدراسية التي تنتمي الي فق  وافد ما فقول العكو  والمعرفة  :
 وافد في العكية اإلنسانية   والنبرد بدراستها طكبة التر ص ال

المرشد  
 األكاديمي

هو عضو هيئة التدرالس اليي يرتار  القسم األكاديمي في العكية ليتولي توجيه الطالب في   :
في          عمكية تساي  مقررات ك  ف   دراسي   والتابع مسيرته العكمية مني دخوله

 الاامعة وفتي تررجه
التساي  
 المبكر

المرتكبة التي تتم في فدود منت ف ف   ما والسا  فيه عمكية تساي  الطالب لكمقررات   :
 لكب   الالف  

الحين 
 واإلضافة

عمكية فين أو إضافة أو تغيير شعب أو مواعيد معينة لمقرر أو اكثر وتتم خالل فترة   :
 محددة ما بداية الب   الدراسي 

با في الب   الدراسي الوافد  والتم افتسابها هو معدل عالمات المقررات التي درسها الطالب ناافا أورسو  : المعدل الب كي 
عكي النحو التالي : تضرب درجات ك  مقرر في عدد ساعاته المعتمدة   ثم تامع فواص  ضرب المقررات 

 التي درسها الطالب   وتقسم عكي مامو  الساعات التي ساكها الطالب في الب   الدراسي 
تي درسها الطالب ناافا أورسوبا فتي أخر ف   دراسي أتم دراسته    هو معدل عالمات المقررات ال : المعدل التراكمي 

والتم افتسابها عكي النحو التالي : تامع فواص  ضرب المقررات التي درسها الطالب في ك  
 الب ول   ثم تقسم عكي إجمالي الساعات المعتمدة لكب ول الدراسية التي درسها
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 ة ـــ ـ زارع الكلي ـــ م 
 : تتال التبات معر ة اإلأنال  :      

تعتلر مارعة اإلنتال النباتي بككية الاراعقة بكبقر الشقيخ هقي الع قب األساسقي لكعمكيقة التارالليقة والتعكيميقة 
فقدان  وم ققدر القري هقو بحقر ميققت  االقد وتربتهقا طينيقة ثقيكققة وبهقا نسقبة متباوتقة مققا  80وتلكقغ مسقافتها 

 المكوفة فيث  تم فيها تعكيم وتدرالب طالب العكية.
 قتم فيهقا تقدرالب الطقالب عكقى عمكيقات إنتقال المحاصقي  الحقكيقة     معر ة نالعملية التعليمية نالتلريب:الي  

والتم فيها أيضًا التعرن عكى المراف  المرتكبة إلنتال المح ول والتعرن الطقالب عكقى التعنولوجيقا الحد ثقة والتقدربون  
المرتكبقة الشقتوالة أو صقيفية أو نيكيقة أو  كمقا  تعقرن الطقالب ميقدانيًا عكقى أنقوا  المحاصقي   عكى ممارستها. 

كيفيقة اسققتعمال اآلالت الحد ثقة فققي الردمقة وزراعققة وتسقميد وري وف ققاد  معمقرة  كمققا  تقدرب فيهققا الطقالب عكققى 
الققب عمكققه بعققد تررجققه مققا العكيققة والتققدرالب عكققى  الققط المحاصققي   فالمارعققة هققي الميققدان البعكققي الققيي  ققااول فيققه 

 اإلنتال الحد ثة هي ما أهم الطرق لاالادة اإلنتال ما الرقعة الاراعية.   األعمال الما رعية ووسائ  

 
تعتلر مارعة ككية الاراعة بكبر الشيخ ما أهقم  المراكقا البحثيقة   المعر ة كمركع لألبااث نالت ارب:ي  

 والتاراللية في منطقة وسط الدلتا  فيقث يققو  البقافثون مقا أعضقاا هيئقة التقدرالس وطقالب الدراسقات العكيقا
بتنبيي تااربهم وأبحاثهم وجميع النتقائج التقي  قتم تحكيكهقا إف قائيًا وصقياغتها فقي صقورة أبحقاث عكميقة  قتم 
نشرها بماكة العكو  الاراعية المسقتدامة لعكيقة الاراعقة والماقالت األخقرح المحكيقة والعالميقة كمقا  قتم إلقائهقا 

  التاقارب والبحقوث التقي  قتم إجراؤهقا بمارعقة بالمؤتمرات المحكية والعالمية بواسطة البافثيا وما خقالل هقي
العكيققة يكتسققب البققافثون خلققرة متاققددة ليسققاهموا بهققا فققي الحمققالت القوميققة لكمحاصققي  الرئيسققية والرضققر 
والباكهة والنباتات الطليعيقة والعطرالقة ونباتقات الاالنقة كمقا  قتم فيهقا التاقارب المشقتركة مقع العكيقات المنقاظرة 

 بامهورالة م ر العربية أو األقسا  العكمية خارل الوطاوأقسا  وزارة الاراعة 

 تعتلر مارعة اإلنتال الحيواني والتي تقع خكف سور الاامعةالحيواني : مارعة اإلنتال : ثانياق 
وباوار مركا الاراعة المحمية ما المراف  التي ترتعا عكيها أقسا  العكية المرتكبة فيث تمد قسم األلبان  

ة لألبحاث والتاارب العمكية التعكيمية لكطكبة  وكيلك تمد أقسا  المليدات والوراثة والنبات  بكميات الكلا الالزم
بحيوانات التاارب كما أنه  تعاون مع قسم المحاصي  في تحسيا اإلنتاجية والقيمة الغيائية لمحاصي   

رعة هيا عالوة عكى زالادة العكف  المرتكبة كما تساهم الحيوانات في تموال  المنتاات الاراعية الثانوالة بالما 
 خ وبة مارعة العكية عا طرال  األسمدة العضوالة التي يستردمها أيضًا قسم البساتيا.

 -نتتضم  البانث الت  ت رى بمعر ة اإلتتال الاينات  االت اها  اآلتية:

 .: بانث مرتبطة بعيالة المنال الغذا ية لتغذية ايناتا  المعر ة 1

  . الكفاءة التتاسلية لايناتا  المعر ة ماانال  مرتبطة بعيالة : 2

 : بانث مرتبطة بالتاسي  النراثى لايناتا  المعر ة3      

بسخا عجضاً ع  مزرعة الكلية  2008فقا تم إنشائها فى عام : الدداجا   إنتاج  مزرعةثالثا :   
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تقريبداً جتتكدج  مد  ثدوا قجابد    2م700القايمة جهذه المزرعدة تدم بنائهدا علدى مسدا ة  
قاعة م اضرات  2المزرعة ال اياة ت تجى على )ج  .  جالقاب  الثالا لكلية القب البيقري

معمد  تردري   –ج داة تندنيأ العدوو اجا د   –اجرات ميداه  -مكاتدب إااريدة –للقوب  
عنبر ا داج –عنبر ا اج بياض تربية في بقاريات  –معم  ت هيز عينات    –ا اج جسما   

 عنبر الرانب(. –ما  عنبر س–سوالت م لية تربية الرضية

 -نتتضم  البانث الت  ت رى بمعر ة إتتال  اللنا   االت اها  اآلتية:

 .بحوث مرتبطة بتغيية الدواجا :    1
 . بحوث مرتبطة ببسيولوجيا الدواجا: 2
 .الدواجا  ووراثة : بحوث مرتبطة بتربية3       
 .بحوث مرتبطة برعاية الدواجا :4       

تطور منح  العكية تطورًا مكموسًا خالل السنوات العشرة األخيرة فيث ازداد عدد   :   يقققةمنحققق  العك رابعا :  
ما   عا     60الطوائف  والتحد ث  1988عا     في  طائبة  150إلى    1978طائبة  المنطقة  لظرون  .ونظرًا 

إلى   اآلن  العدد  تقكص  العكية   ومارعة  بالاامعة  خا  50المستمر  والبطائبة  التعكيمية  بالعمكية  حثية  صة 
الاراعية  العكية وطكبة الشعبة  المنح   ؤدح خدمة تعكيمية لطكبة  فإن  العس   المنح  ما  إنتاجية  وباانب 
طكبة   كيلك  الحشرات  بقسم  التدرالس  هيئة  ألعضاا  البحثية  بالمتطكبات  الوفاا  عكى  عالوة  التربية  بككية 

فيوالة هامة فيث تقو  شغاالت النح     باإلضافة إلى هيا فإن المنح  يقو  بوظيبة  الدراسات العكيا بالقسم.
  اإلنتال.   بالمساعدة عكى إتما  عمكية التكقيح الركطى لكمحاصي  الحقكية والبستانية مما  نعكس عكى زالادة

وفاليًا تم إنشاا منح  جد د ماود بقاعة در  لكطالب ومران وفارة لكبرز والتم تظكيكه باراعة العد د ما 
راق.. كما تم إنشاا وفدة إنتاجية خاصة بالمنح  تدار إدارة اقت ادية تحقيقًا أنوا  األشاار المتساقطة األو 
 لتشغي  ك  الطاقات اإلنتاجية 
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 مركع الت ارب نالبانث العرا ية 
بقققرار مققا ماكققس جامعققة طنطققا فققى  خأنشققئ مركققا التاققارب والبحققوث الاراعيققة لعكيققة الاراعققة بكبققر الشققي

ص لهقا اسقتقاللها البنقي والمقالي واإلداري طبققًا لالئحقة الماليقة والعتلر وفدة ذات طابع خقا   .26/10/1988
واإلدارالة المعتمدة ما اإلدارة المركاالة لكرلرة المالية بوزارة الماليقة مقا لانقة الكقوائح الراصقة المشقككة بققرار 

   ومقرر  نبس العكية.1991لسنة  275ما السيد األستاذ الدكتور/ وزالر المالية رقم 
 عدة أنشطة إنتاجية وخدمية ما خالل وفدات فرعية ذات طابع خاص داخ  المركا وهى:والشم  المركا 

 ق وفدة األراضي  3ق وفدة الرضر                        2ق وفدة بحوث الدوجا       1

ة الاهور والاالنة وتنسي   ق وفد 6  وفدة ال ناعات الغيائية          ق  5ق وفدة النبات الاراعي      4
  ائ الحد

 ق وفدة المنح    9ق وفدة المحاصي                      8  ق وفدة األلبان              7

 ق  وفدة الردمات الطالبية    11            المليدات وفدةق 10

ألي فاسب فدة تعنولوجيا الدراسات العكيا )ق و 13 ق وفدة البحوث االقت ادية والتنمية الرالفية المتواصكة 12
   ( وإنترنت

     وفدة رالادة األعمال واإلستشارات الاراعية -15ق وفدة تدوالر المركبات    14
 : الب جا جالت ارب الزراعية  مركز الهااو   

اإلمكانيات الالزمة لكتاارب والبحوث الاراعية وتنبيي السياسة العامة لكاامعة في ماال التعكيم  توفير  -1
 والبحث العكمي والتدرالب. 

ة والهيئات المعنية بشئون الاراعة لح  المشاك  الاراعية وتقديم المشورة والردمات  التعاون مع األجها  -2
اإلرشادية لردمة الليئة ونشر المستحدث ما األفعار وإقامة الدورات التدراللية لاالادة كبااة ومهارات 

 العامكيا بالاراعة في ماال األنشطة اإلنتاجية والردمية.
ية النهوض باإلنتال الاراعي فئ مياد نه المرتكبة باألساليب العكمالمساهمة ب ورة أكثر فاعكية في  -3

 اإلنتال وتحسينه. الحد ثة والتي تؤدح إلى وفرة 
 القيا  باألعمال اإلنتاجية والردمية لكغير.   -4
 المساهمة في تنبيي مشروعات الاامعة التي تدخ  في اخت اص المركا.   -5
بيي األنشطة واألعمال الراصة بالتغيية سواا بالاامعة  الدخول في الممارسات والمناق ات المعكنة لتن  -6

 أو خارجها. 
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 المساهمة في توجيه طاقة ومهارات وخلرات العامكيا باالرتباب بمشاك  الماتمع والعم  عكى فكها.   -7
  خك  أفراد قادرالا عكى النهوض بالليئة المحيطة فى ف  المشاك  الاراعية وتقديم المشورة والردمات -8
 إلرشادية وإقامة الدورات التدراللية لاالادة كبااة ومهارات العامكيا بالاراعة.ا        
 .  اإلرشادية واإلنتاجيةالعم  عكى تطوالر األساليب الاراعية فئ شتى مياد نها -9

 اخت اص المركا. المساهمة في إنااز المشروعات البحثية التي تدخ  في -10
 لتنشيط العمكية البحثية والتعكيمية. تدعيم األقسا  العكمية بالعكية ماديًا -11

 شئون التعليم والطالب  ن بإدارة العاملي

 كشف توزيع العمل داخل إدارة شئون التعليم والطالب 

 

 األعمال المكلف بها  االســــــــــــــــم  م

 مسئو  ائون التعليم طارق متنلى ملي   / السيل 1

 األو   وىالمستمسئو      أامل  بل المتعم غاعى / السيل 2

 الثانى  و  المستوىمسئ الطاف مامل البتا  / السيلة 3

 المستوى الثالثمسئو   خليفة السيل شعنط / السيل 4

 المستوى الراب   مسئو  السيلة /كريما  السيل  بل الكريم 5

 مسئولة الخريجين     رااب كامل الاايس   / السيلة 6

 لتعليمائون امسئو   السيله/ساميه  بلالغتى ال بالى 7

 

 الخدمات التي تقدمها ادارة شئون الطالب لطالب الكلية

 

 -جنــد2نمــوذج–شــهادة المــيالد    –ستالم أوراق الطالب الالزمة للملف )استمارة الثانوية العامة  ا -1
 صورة البطاقة الشخصية(. –صور شخصية  

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

 تحويل الطالب لمركز الخدمات الطبية -4

اعالن الطــالب بميعــاد التســجيل للمقــررات الدراســية ونهايتهــا عــن طريــ  الجــروب والصــفحة  -5
 الخاصة بشئون الطالب ولوح االعالنات بالكلية.
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 استالم استمارات تسجيل المواد التي قام الطالب بتسجيلها وتفريغها في قوائم. -6

 مرضية أثناء االمتحانات بعد اعتمادها من اللجنة الطبية.متابعة األعذار ال -7

 استخراج بطاقة تحقي  الشخصية للكلية)الكارنيه(.   -8

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

 ل مادة وعدد الساعات الحاصل عليها. بدراستها ونتيجته في ك        

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

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

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

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

 ت بالكلية.وإعالنها بلوحة اإلعالنا  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 : الرسوم الدراسية لطالب الكلية
 المبلغ المطلوب بالجنيه نوع الخدمة 

 840 مصاريف الكلية -1

780 

ــه ا ــامله كارنيـ لكليـــة )بطاقـــة تحقيـــ  المســـتوي االول شـ

 الشخصية(

 األعلىالمستويات  

ــديمها الي  -2 ــب لتق ــد للطال ــات القي شــهادة اثب

 جهة  

 (ITعبارة عن طابع جامعة ) 50

 عبارة عن طوابع جامعة 200 إجراءات تحويل الطالب من وإلى الكلية -3

 عبارة عن طوابع جامعة 20 طلبات التوزيع للشعب -4

 -( تقسم كاالتي:370) ع شهادات مؤقته(شهادات التخرج )ارب -5

  

• 120 

• 200 

• 50 

ــد إخــالء الطــرف وتقســيمهم  تــدفع بإيصــال عن

 -كاالتي:

 رسم اربع شهادات •

 الربع شهادات ITطوابع  •

 رسم الشهادة الدائمة •

 ( رسم جامعة30( طوابع جامعة + )50) 80 شهادات مؤقتة أوسجل دراسى اضافي -6

 : للكليةأوراق الطالب الالزمة للتقدم ت 
 استمارة الثانوية العامة  –1

 اهادة الميالد –2

 جند ) للذكور ( 2نموذج  –3
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 صور اخصية  6  –4

 بطاقة ترايح للكلية  –5

 بالفيزا كارت   جنيه(840اذن دف  المصاريف الدراسية وقيمتها )  –6

 صورة البطاقة الشخصية –7
 للطالب  : فرص سنوات القيد

لمجلا الكلية الترخيص للطالب الذين قضوا  ويجوز، أكثر من سنتين بقى بالفرقة للطالب أن ي ال يجوز              

في السنة التالية في المقررات التي رسبوا فيها ، وذلك فيما عدا من الخارج بفرقهم سنتين في التقدم إلى االمتحان 

قة قبل النهائية والفرقة  ويجوز لمجلا الكلية عالوة على ما تقدم الترخيص لطالب الفر.  المستوي االولطالب 

 للتقدم إلى االمتحان من الخارج. ضافيتينإ بفرصتينالنهائية 

 سنعة  ة ميي ة بس ع  

 سن مأ حن ة يةلو ري صو  ةألرا 

 سن مأ حن ة يةلو + سنم حن ة هميج .  ة مم ك

 سنعة  حن ة هميج   3سن مأ حن ة يةلو +  ة مم   

ميج ر ذة يسب ة  م ب و بم ال دكيي سنعة  حن ة ه   3سن مأ حن ة يةلو +    ة بةف 
 ةتمبي ين   ين ن  صف  يد حمبية  يبنح ببص
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 م 2022/ 2021م اتى  ام   2005/2006بيا  إاصا   لعلل الطالب المقيلي  بالكلية م   ام  

 الررقدددة            
 

 العام ال امعى 

 الرابعددة الثالثدددة  الثانيدددة  األجلدددى 
 اإل مالي 

 هناسة  عام  هناسة  عام  هناسة  عام  هناسة  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 

 
 مكافآت التفوق 

ت المستحقة للطالب المتفوقين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية وفقاً للمادة رقم  بيان بالمكافآ   

 : ( من الالئحة التنفيذية 272)

المكافأة  لطالب الفرقة االولي  م
 بالجنيه

المكافأة  لطالب الفرق االعلي 
 بالجنيه

1 
 120 اوائل القسم العلمي ثانوية عامة  30ال

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

120 

% فأكثر ثانوية  80الحاصلين علي مجموع  2
 عامة 

 -الحاصلين علي جيد جدا: 84

و كان من اوائل الثانوية    --- الشهادة الثانوية المعادلة  3
 120 العامة
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وكان من الحاصلين علي      4
 عامة  % فأكثر ثانوية 80مجموع 

84 

وكان من الحاصلين علي اقل      5
 % في الثانوية العامة80من 

60 

وكان من الحاصلين علي      6
 الشهادة الثانوية المعادلة 

60 

 
 المحولين من كليات الجامعة إلى خارج الجامعة ال تصرف لهم أي مكافآت من الجامعة

 بالجامعة بعد التأكد من  والطالب المحولين إلى الجامعة تصرف لهم مكافآت التفوق 

 .ر عدم صرف أي مكافأة لهم من الجهات المحولين منه

 
كما هو وارد في قانون تنظيم الاامعات   اإلخالل بنظا  االمتحانعقوبة   

 نظا  تأد ب الطالب: ق       

 : حن  عو ي  بب حهم  م دمددب م عو ةلوا فم معة ين رة ةعة ح رة  مم يي ة دمح  م ر ةخ ةالل  : 124دع حم
 .  ةال بما ة بهةم  نظمي ة ىة م ةر ة بن م  ة دمح  م    -1

 د  يو ة ييةسم ةر ة  حبيض  ة ه ةر ةالح نمع ة بي ب  ن اضعي ة ييرا رة بحمتبة  رةال بما      -2
 . ح فم بعةظ م  ةي م ة دمح  م ةاللبى ة  خ دم ضخ ة ةعة      

 . فحسن ة سيب رة سةعك دةلو ة دمح م رلمي  م مو ب و د نمبخ ح  ة  بو رة ىبةحم ةر حهو    -3
 . ح حمأ ةر ة  يرء ة وزي  ه رعو غش بخ ةح حمأ ةر ءبرع و هإلمو ةلوا  نظمي ة    -4

 .رةال  كع ةر ة بعةد ةر ة ى ب ة دمح  م ةر دبيديهم  ةبن أ  مو ةدوو     -5

   سم ق حن ة سة م  ة دمح  م  مو دنظ ح  ةدب  م  دةلو ة دمح م ةر ةالء بةك د م  يرأ دبل   -6
    ة به صم ر دعزي   ن بة  ةر ةصيةي  بة ي ام ط فميم صعيع فم ىة م  ةر  ب  دعق  م   يرأ دبل       
 .  سم ق حن ة سة م  ة دمح  م ة به صم    

مو قم الب دبدىالب غ الم بالخ ةالح حالمأ ةر ءالبر م و اله ر يضال ط بالخ ام الم دةال م يهب اله ة  بيالي ةر   :  125حمدع  
ةالح حالمأ ريحالبي حالن دلالعا ةالح حالمأ بالخ فالمتخ ة بالعةد ري  بالب ة  م الب يةسال م بالخ  ب ال    حن  دنمنعز  نه  حن د

 مددالب ةر بخ ةالاالعةا ةاللالبى بي  الو ةالح حالمأ فمالبةي حالن حدةالم ة  حمأ حعةد ةالح حمأ ريحما ة خ حدةم دمددب 
 تبو ع ف ة غش. ه ف وأ ة يي م ة  ةب م ةذة عم و تي حنحو  ة م ب حدةم ة ىة م ري بدب  ة 

 -:ة  معبم  ة  مد  م هخ  :  126حمدع   
 .   اةيالالالالالالالالةال     -2                                 .ة  نب ه ء مهم ةر ع مفم     -1

 ةة حبحمأ حن اضعي ديرا ةاي ة بمبية   بيع ال د دمرز ء ب      - 4                    .ة حبحمأ حن ف ض ة هيحم  ة  و  م     -3.
 .ة حبحمأ حن ةالح حمأ بخ حمبي ةر ةممب    -6               .ة  صو حن ة ىة م  بيع ال د دمرز ء بة    -5
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 .ة  صو حن ة ىة م  بيع ال د دمرز بصو ديةسك   -8             .ة غمء ةح حمأ ة  م ب بخ حمبي ةر ةممب    -7

 ة  صو حن ة ىة م  بيع دكيي  ةخ بصو ديةسخ    -10  .ة حبحمأ حن ةالح حمأ بخ بصو ديةسخ ةر ةممب    -9

ة  صو ة ن م خ حن ة دمح م ريبةغ ة مبةي ة خ ة دمح م  ةاللبى ري بدب  ة ه  يي صوا م ة  م ب      -11
 . ة بصبيم دمح م  ة  ةميي ةر ة  ميي  وح حم م  بخ 

 

 (خكفرالشي   ة جامع  ة كلية الزراع   بطال   ن لشئو  ي الرسم   ب) الجروـ 1

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

  (بالطال   شئون  ةإدار   ة الزراع   ة كلي   خكفرالشي   ة جامع  ة الرسمي   ه )الصفح ـ 2

           https://www.facebook.com / 1834812806817790) 
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 العاملي  بإلارة ر اية الشباب   
 

 

 

 م
 

 االستتتتتتتتتتتتتتم 

 
 به  لقائما العمل

1 

 
 أمل جابر محمد نعيم   / السيدة 

 

 . رعايه الشباب   إدارةمدير 

2 

 
محمد السيد عبد  /   دكتورال

 الوهاب 
 

متتتن التكافتتتل  الرابتتت  واالو مستتتئو  والمستتتتوي 

 نالييييييراال  اال تمييييييا   التشيييييياطاالجتمتتتتتتاعي 
 .  نال ناله  نالتكتنلن   العلم  نالتشاط

 تامر كرم المصري   / السيد   3

النشتتاط الرياضتتي والنشتتاط الفنتتي  التشيياط مسيي نل

 نالتشييياط ناليييراال  اال تميييا  والثقتتتافى واالستتتر 
 نالمسيييييتن  نال ناليييييه  نالتكتنلييييين   العلمييييي 

 .  اال تما   التكافل م  الثاتى نالثالث

 مكحوظة :
 ي : والمكا زالارته إلعترونيا ما خالل الموقع التالصدر دلي  العتروني لرعاية الشباب عكي موقع العكية 

 

 -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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 لطالب الكلية ة الشبابإلارة ر اي  ناألتشطة الطالبية التى تقلمها  اال تما ية الخلما 

تعمقق  إدارة رعايققة الشققباب عكققى تقققديم الرققدمات االجتماعيققة لكطققالب ومسققاعدتهم عكققى ممارسققة األنشققطة 
ومقا هقي  الرقدمات االجتماعيقة التقي تققد  لكطقالب القيقا  بعمق  البحقوث   المرتكبة ما خقالل اتحقاد الطقالب.

ية والعينية عا طرال  صندوق التعافق  االجتمقاعي االجتماعية لكطالب الغير قادرالا وصرن المساعدات الماد
والهققدن صققندوق التعافقق  االجتمققاعي إلققى تحقيقق  الضققمان االجتمققاعي لكطققالب ب ققورة المرتكبققة  بالعكيققة.

والمساهمة في تنبيي الردمات الطالبية وف  المشاك  التي تواجه الطالب وتحول بيقنهم وبقيا الدراسقة بسقلب 
 عاا دخولهم المالية.

 :كل م   لس إلارة صتلنق التكافل اال تما   م نيشكل م 

 .( رئيسًا لكماكس )   العكية لشئون التعكيم والطالبيد/ وك أ. -
 اثنيا ما أعضاا هيئة التدرالس يرتارهما ماكس العكية سنوالًا. -
 رعاية الشباب بالعكية. مد ر إدارة -
 .) طالبا (  أميا االتحاد بعد االنتراب -

ق المسقققاعدات لكطقققالب فقققى صقققورة ماديقققة أو عينيقققة والقققتم ال قققرن عقققا طرالققق  لانقققة والققققد  ال قققندو     
المسققاعدات بال ققندوق والتققي تقققو  بدراسققة الطكبققات واألبحققاث الراصققة بالمسققاعدات والتوجيققه بمققا  كققا  لعقق  

 :اآلت   نيشترط لصرف أ  تنع م  أتنع المسا لا  للطالب فالة عكى فدة
 ة.أن يكون الطالب نظاميًا بالعكي -
 أن يكون م ري الانسية. -
 أال يكون قد صدرت ضد  قرارات جامعية تأد لية تتعارض مع تمتعه برعاية ال ندوق. -
 مستادًا في فرقته مالم  رح ماكس إدارة ال ندوق أن ظروفه تلرر صرن المساعدات االجتماعية. -
 ونات التغيية لكطالب المغتربيا :بق 

 0لرارجى ما المحافظة والغير مقيميا فى المدن الاامعيةأن تعون الوجبة لطالب السكا ا -

 0تعون الوجبة وجبة مطهية ساخنة والتم شراا اللونات فى االسلو  الساب  لكالسلو  المقل  -

 0أربعة أيا  ةعشرون جنيها ولمدو خمسة سعر الوجبة  -

  السماا لكطالب المستبيد ا بإدارةأيا  الرميس والامعة والعطالت الرسمية  تسا  ا فيتقد  الوجبات  ال -      
 0رعاية الشباب       

 -:الاامعي  دعم العتاب  

 توزالع كتب دراسية ماانية لكطالب الغير قادرالا مساهمة ما أعضاا هيئة التدرالس لاميع االقسا   -
 0بالعكية
 -:وهي   المستندات المطكوبة لكح ول عكى مساعدة   
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 الشباب بالعكية لكح ول عكى نو  المساعدة ما صندوق ما إدارة رعاية  اجتماعيبحث  استمارة -1
 0م ادر أخرح ح  التعاف  او أ      
 0عم  بحث ما الوفدة االجتماعية التابع لها الطالب  -2
 ما الامعية التعاونية الاراعية التابع لها الطالب تبيد أذا كانت أسرة الطالب فائاة أو غير  اد أف -3
 0زراعية مرتومة برتم الامعية فائاة عكى أرض             
 0أو المعاش( –إفادة ما الاهة الحكومية التى يعم  بها االب بمبردات )المرتب  -4
 0إذا كان االب صافب فرفة أومهنةفرة عكية إفضار صورة البطاقة الشر ية لالب -5
 0إذا كان الطالب لدية أخوة فى مراف  التعكيم عكية إفضار ما يبيد ذلك - 6
 ر صورة ما بطاقة الرقم القومى لكطالب وصورة ما فياا اللرالد الراصة بالطالب.إفضا -7
 -أن الطالبة  لى المسا لة:كيفية اصنل الطالب          

 يقد  الطالب أو الطالبة طكب صرن االعانة مع بيان أسبابها ونوعها إلى مسئول البرقة بإدارة رعاية  -  
 0شباب العكية   

 0سا  الليانات المعدة لهيا الغرض في تم قيد الطالب  -

 عكى االق  ما تارالخ تقديم  تعرض الطكبات عكى أميا ال ندوق )مد ر إدارة رعاية الشباب( خالل أسلو  -
 0الر ح ألبدااالطكب     

 0يقو  أميا ال ندوق بعرض الطكبات عكى ماكس االدارة التراذ القرارات فى شأنها -

 سكطاتة لرئيس ماكس االدارة أوأميا ال ندوق أو أفد أعضاا  لماكس االدارة أن يبوض بعض -
 0 راها ضرورالة لسرعة اللت وال رن التيالحدود  فيالماكس     

 : ي  إتاال الطالبل ا   ةأتشط     

يشك  ما طالب العكية النظامييا المقيد ا بها والمسدد ا رسو  االتحاد والكون لكطالب الوافد ا  •
ن رسو  االتحاد ف  ممارسة أوجه النشاب دون أن يكون لهم ف  االنتراب أو  والمنتسليا الي ا يسددو

 الترشيح والعم  اتحاد الطالب عكى تنظيم ممارسة العم  الطالبي.
 ي   :  نتهلف االتاالا  الطالبية  لى تاقيا ما يلى 

ادة وإتافقة البرصقة تنمية القيم الروفية واألخالقية والوعي الوطني بيا الطالب وتقدراللهم عكقى أسقاليب القيق-أ
 لكتعلير عا  رائهم.

 تنمية الروو الاامعية بيا الطالب وتعمي  الروابط بينهم وبيا أعضاا هيئة التدرالس والعامكيا. -ب
 اكتشان مواهب وقدرات الطالب وتنميتها. -جق
 نشر وتشايع تعوالا األسر والامعيات التعاونية الطالبية ودعم نشاطها.   -د 
 شطة الرالاضية واالجتماعية والعشفية والبنية والثقافية واالرتبا  بمستواها وتشايع نشر وتنظيم األن -هق
 المتمياالا فيها.   
 اإلفادة ما طاقات الطالب لردمة الماتمع وتنمية روو المشاركة. -و
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 هى:   ر يسية  نيعمل م لس اتاال الطالب  لى تاقيا أهلاف االتاالا  الطالبية م  خالل سبع ل ا  •

 لانة النشاب الرالاضي. - 2                             سر الطالبية.لانة األ  -1
 لانة النشاب االجتماعي والرفالت. - 4                               لانة النشاب البني. -3
 لانة نشاب الاوالة والردمة العامة. -6                              لانة النشاب الثقافي. -5
 و  والتعنولوجيا.جنة العك -7
يشكل م لس االتاال ستنياً بريالة  ميل الكلية أن م  يتنبه ف  ذلك م  أ ضاء هي ة التلريس ن ضنية   •

 كل م : 

 رواد لاان ماكس االتحاد ما أعضاا هيئة التدرالس.
 األمناا واألمناا المساعد ا لكاان االتحاد ما الطالب.

وأمينًا مساعدًا لكماكس والحضر اجتماعات الماكس رئيس    نترب الطالب أعضاا الماكس ما بينهم أميناً   •
 الاهاز البني لرعاية الشباب بالعكية والكون أمينًا ل ندوق الماكس.

 

 :  يشترط فيم  يتقلم للترشيح ف   ضنية ل ا  م لس االتاال بالكلية أ  تتنفر فيه الشرنط اآلتية  •

 أن يكون متمتعًا بانسية جمهورالة م ر العربية. -1
 مت بًا بالرك  القوالم والسمعة الحسنة. أن يكون  -2
 أن يكون طالبًا نظاميًا مستادًا فى فرقته غير باق لإلعادة فيها ألي سلب.  -3
 أن يكون مسددًا لرسو  االتحاد. -4
 أن يكون ما ذوح النشاب المكحوظ فى ماال عم  الكانة التي  رشح نبسه فيها -5
تقرالقر إسققاب أو وققف عضقوالته بأفقد االتحقادات  أال يكون قد سل  الحكم عكيه بعقوبة مقيقدة لكحرالقة أو -6

 الطالبية أو لاانها.
رعاية الشباب بالعكية  بإدارةوالكون التقد  لكترشيح كتابيًا عكى النموذل اليي تعد  الاامعة ليلك والكون  •

 وفيما  كي لاان االتحاد واألنشطة التى تقو  بها ك  لانة. 

 دأوال: لجنة األسر الطالبية:

سرة ماموعة ما الطقالب  تقوافر األلبقة والتقرابط والقتم ممارسقة العد قد مقا األنشقطة االجتماعيقة فيث تمث  ك  أ
 والبنية والثقافية والرالاضية وبنااًا عكى ذلك فإن لانة األسر بالعكية ترتص باآلتى:

 تشايع تعوالا األسر الطالبية بالعكية ودعم نشاطها._ 1
 جها ما ككيات الاامعة المرتكبة. تنظيم برامج لقااات األسر بالعكية وخار _  2

 نم  أهم أتشطة ل تة األسر بالكلية:

 دعم وتنمية روو األخوة والترابط بيا الطالب. ❖
 اإلعالن عا تاد د وتساي  األسر بقسم رعاية الشباب بالعكية. ❖
 إقامة األنشطة والمسابقات الرالاضية والثقافية واالجتماعية والبنية بيا أسر العكية. ❖
 الدوري الثقافى والرالاضي ألسر ككيات الاامعة والتي تنظمه اإلدارة العامة لرعاية الشباب بالاامعة. االشتراك فى ❖
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 إقامة مسابقة لكطالب والطالبة المثاليا بيا طالب األسر بالعكية. ❖
 إقامة الرفالت الثقافية والترفيهية إلى المناط  السيافية المرتكبة. ❖

 مراحل تكون األسرة:ـ        
اب تساي  األسر لع  ككية خالل الشهر األول ما العا  الاامعي عكى أن يكقون  خقر موعقد العتمقاد األسقرة  يبتح ب  -1

ما الاامعة شهر ديسملر ما ك  عا  وال ياوز ألح أسرة مااولة نشاطها إال بعد صدور قرار باعتمادها ما األستاذ  
 لشئون التعكيم والطالب.   الدكتور/ رئيس الاامعة أو األستاذ الدكتور/ نائب رئيس الاامعة 

رغلقتهم  بطكقب  األساتية أعضاا هيئة التدرالس   تقد  الطالب مقرر األسرة ومعه طالب ممث  عا ك  فرقة دراسية بالعكية إلى أفد   -2
 فى تعوالا أسرة برالادة سيادته ومرف  به أهدان األسرة واللرنامج المحدد لكنشاب وم ادر التموال  الراصة باألسرة. 

 ا الطكب عكى األستاذ الدكتور/ رائد لانة األسر بالعكية لكموافقة عكى األسرة.  تم عرض هي   -3
 يقد  الطكب بعد الدراسة إلى السيد األستاذ الدكتور/ عميد العكية لموافقة سيادته عكى هيا الطكب.       

 فى فالة موافقة سيادته عكى تعوالا األسرة تليا اآلتى:    -4
قيا  األسقرة لاميقع الطقالب مقا خقالل لوفقة اإلعالنقات وفقى أمقاكا يعكا قسم رعاية الشباب بالعكية عا   ❖

 التامعات الطالبية وذلك فى مدة أق اها أسلو  ما تارالخ موافقة أ.د/ عميد العكية.
 تقد  الطالب اليي  رغب فى االنضما  لألسرة شر يًا )بطكب اشقتراك( لقسقم رعايقة الشقباب  وضقح فيقه  ❖

والعتمد ما شئون الطالب بالعكيقة وال ياقوز لكطالقب االنضقما  ألكثقر مقا  والبرقة الدراسية والعنواناالسم  
 أسرة.

 تشرب فى الطالب المتقد  لالنضما  لألسرة أن يكون ما الطالب المنتظميا الي ا  نطلق  عكقيهم شقروب  ❖
  . عضوالة االتحاد والمسدد لرسو  االتحاد

 0وعضو وال االد عا مائة عض 50اليق  عدد الطالب فى االسرة عا  ❖

تعتمد األسماا مقا أ.د/ عميقد العكيقة وترسق  جميقع األوراق الراصقة باألسقرة العتمادهقا مقا الاامعقة وال  ❖
 تقو  األسرة بمااولة نشاطها إال بعد االعتماد ما الاامعة.

األسرة التى ترق  باللرنقامج المحقدد لنشقاطها أو مرالبقة الكقوائح المنظمقة لكعمق  الطالبقى يكقون مقا فق   ❖
 عكية أو إدارة الاامعة وقف نشاطها أو إلغاا تشكيكها.أ.د/ عميد ال

وفى نهاية العا  الدراسي تعد ك  أسرة تقرالرًا عا نشاطها والعتمد مقا أ.د/ رائقد األسقرة ورائقد لانقة األسقر  ❖
 الطالبية واألستاذ الدكتور/ عميد العكية.

 ثانيا: لجنة النشاط الثقافى:
أوجققه النشققاب الثقققافى الققيي  ققؤدح إلققى تعرالققف الطالققب بققالماتمع  وتهققدن إلققى زالققادة الققوعي بققيا الطققالب وتنظققيم

وافتياجققات تطققور  والعمقق  عكققى تنميققة الطاقققات األدبيققة والثقافيققة لكطققالب ومققا أبققرز األنشققطة الثقافيققة التققي تقققو  بهققا لانققة 
 -النشاب الثقافى:

ميقاة التقى تمثق  البرالق  الثققافى إقامة دوري ثقافي بيا طالب البقرق الدراسقية بالعكيقة واختيقار العناصقر المت-1
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 لكعكية.
 االشتراك فى المسابقات الثقافية الواردة ما إدارة الاامعة والهيئات األخرح. -2
طبع دلي  الطالب الادد وتوزالعه عكى طالب البرقة األولى لكتعرن عكى العكية واألقسا  التي  تعامكون معها -3

 النسبة لكعكية.والمقررات الدراسية لهم وك  ما  هم معرفته ب
طبققع نمققاذل االمتحانققات لطققالب العكيققة فققى الب قق  الدراسققي األول والب قق  الدراسققي الثققاني وتوزالعهققا ماانققًا -4

 بقسم رعاية الشباب.
 طبع نشرات ثقافية عا أهم أنشطة االتحاد المرتكبة وما  هم الطالب داخ  العكية وتوزالعها عكى الطالب.-5
 الد نية ومنها مسابقة فب  القر ن العرالم واألفاد ث النلوالة الشرالبة.إقامة المسابقات الثقافية و -6
 الشعر(. -مسابقة الق ة الق يرة  –إقامة الندوات الد نية والثقافية )مسابقة ماكة الحائط -7

 ثالثا: لجنة النشاط الفنى:
يقة مثق  التمثيق  والغنقاا ايقات البنوتهدن إلى تنميقة المواهقب والققدرات البنيقة لكطقالب وممارسقة األنشقطة والهو 

وما األنشطة البنية التي تقو  به هي  الانقة والموسيقى وكيلك البنون التشكيكية كالرسم والنحت والت والر 
: 
 لكبنون المسرفية.ي ال يبي لشباب جامعة كبر الشيخ المشاركة في المكتقى الطالب-1
 مستوح ككيات الاامعة. المشاركة في مهرجان البنون المسرفية لاامعة كبر الشيخ عكى-2
المشققاركة فققي األنشققطة البنيققة فققي الققدورات الاراعيققة التققي تققنظم كقق  عققا  عكققى مسققتوح ككيققات الاراعققة -3

 بالاامعات الم رالة.
 المشاركة في المسابقات البنية والمواهب  عكى مستوح ككيات الاامعة.-4
 عم  مسابقات فنية بيا البرق الدراسية بالعكية.-5

 اط الرياضى:رابعًا: النش
وهى تهدن إلى نشر الوعي الرالاضي بيا الطالب وإشبا  هوايات الطالب الرالاضية وتنمية قدراتهم وذلك ما 
خالل اشتراكهم في المبارالات والمسابقات والمهرجانات الرالاضية المتنوعة وما أهم األنشطة التي تققو  بهقا الكانقة 

 -الرالاضية:
 الرالاضية لكعكية والتي تشترك فى الدورات والمهرجانات الرالاضية. إقامة دورات تنشيطية الختيار البرق  ❑
 االشتراك في الدوري الرالاضي لاامعة كبر الشيخ في األلعاب الاماعية والبردية. ❑
إقامة أنشطة ولقااات رالاضقية وديقة بقيا البقرق الدراسقية بالعكيقة والعكيقات األخقرح بحيقث  قتم استضقافة  ❑

اامعقة أو الاامعقات األخقرح إلقامقة  قو  رالاضقي فقي جقو مقا العالققات بعض العكيات سواا ما ككيقات ال
 وال داقة والتنافس الشرالف.

 . الم رالةباامعات الاراعة االشتراك في الدوري الرالاضي لكدورات الاراعية التي تنظم عكى مستوح ككيات  ❑

 والرحالت: االجتماعيخامسًا: لجنة النشاط 
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تماعيقة بقيا الطقالب وبقيا أعضقاا هيئقة التقدرالس والعقامكيا وإشقاعة ترتص بالعم  عكى تنمية الروابط االج
روو التعاون واإلخاا بينهم وكيلك تنظيم الرفالت والمعسقكرات االجتماعيقة والثقافيقة التروالحيقة التقي تسقاعد 

 الطالب عكى التعرن ع  معالم الوطا وما أهم األنشطة في هي  الكانة:
 كية وت عيد البائاالا بالمركا األول والثاني واالشتراك في  إقامة مسابقة الشطرنج عكى مستوح الع

 المسابقة عكى مستوح الاامعة. 
  إقامة مسابقة الطالب والطالبة المثالييا عكى مستوح العكية وت عيد البائا والبائاة لالشتراك في مسقابقة

 الاامعة.
 األخرح. االشتراك في المسابقات االجتماعية الواردة ما إدارة الاامعة والهيئات 
   االشققتراك فققي الققدورات التدرالليققة لكاامعققة )دورات إعققداد القققادة ومشققرو  شققباب المسققتقل  واإلسققعافات األوليققة

 باالشتراك مع وزارة الشباب(. 
  االشققتراك فققي الققدورة الاراعيققة فققي النشققاب االجتمققاعى عكققى مسققتوح ككيققات الاراعققة باامعققات جمهورالققة م ققر

 العربية.
 الد .تنظيم فمالت التلر  ب 
 سادسا: لجنة الجوالة والخدمة العامة:  

إن الشققعار األسققمى لكاوالققة هققو الردمققة العامققة وهققدفها تنظققيم أوجققه نشققاب العشققف واإلرشققاد لنشققر الققوعي 
العشبي بيا الطالب والمسقاهمة فقي مشقروعات خدمقة الليئقة والماتمقع مقا خقالل المعسقكرات التقي تنظمهقا 

الب عكى االعتماد عكى النبس والتمتع بحيقاة الرقالا وتنميقة روو االنتمقاا الكانة والتي تهدن إلى تعوالد الط
 وما األنشطة التي تقو  بها لانة الاوالة والردمة العامة:

 .إقامة معسكر إعداد الختيار عشيرة الاوالة بالعكية 
 .إقامة معسكر خدمة عامة 
 .إقامة معسكر خدمة بيئة 
 عة.االشتراك في معسكرات اختيار عشيرة الاام 
  االشققتراك فققي المهرجققان العشققبي لكاوالققة فققي الققدورات الاراعيققة التققي تققنظم عكققى مسققتوح ككيققات الاراعققة

 بالاامعات الم رالة.
 .االشتراك في المهرجان العشبي لاوالي ككيات الاامعة 
  .االشتراك في المعسكرات القومية لكردمة العامة وخدمة الليئة عكى مستوح الاامعة أو المحافظة 

 :: لجنة النشاط العلمى والتكنولوجياسابعا
 النقاب التالية: متميا ما األنشطة والتي تتضح فىوتقو  هي  الكانة بعدد 

 تبادل األفعار والمشروعات العكمية بيا الطالب. ❖
 تشايع الطالب المتمياالا في تنبيي أفعارهم العمكية. ❖
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 إذكاا روو المنافسة الاادة والشرالبة لدح الطالب. ❖
 أهمية العكم ودور  في تطوالر األمم.نشر الوعي ب ❖
 إقامة مسابقات في مااالت "الميكانيكا  العترونيات .. الخ". ❖
إقامققة مسققابقات الثقافققة العكميققة "خيققال عكمققي"  ماققالت فققائط عكميققة   أبحققاث  دوري معكومققات عكمققي ونققدوات  ❖

 عكمية.

 
 م 2021/ 2020عي  تقرير عن صندوق التكافل الطالبي ودعم الكتاب اجلامعي  للعام اجلام 

 

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

 م2020/2021املساعدات الطالبية  ودعم الكتاب الجامعي  خالل العام الجامعي -1
 

 مالحتات المبلغ بالجنية  جملة  طالبة طالب  البيان

 م الكتاب)الترم األول( المستوى األولدع
 المستوى الثانى 
 المستوى الثالث 
 المستوى الرابع

26 
22 
13 
7 

44 
43 
28 
6 

70 
65 
41 
13 

 ج 6300
 ج 4875
 ج 3075
 ج 975

 دعم كتاب 
 )رعاية الشباب( 

 مساعدات نقدية ترم أول
 تكملة سداد مصروفات  المستوى األول

 المستوى الثانى 
 المستوى الثالث 

 الرابع المستوى

---- 
3 
14 
7 
7 

---- 
---- 
19 
16 
14 

--- 
3 
33 
23 
21 

---- 
 ج 750
 ج 8308
 ج 5825
 ج 5250

 
 

 صندوق تكافل الكلية 
 

 دعم كتاب )الترم الثانى( المستوى األول
 المستوى الثانى 
 المستوى الثالث 
 المستوى الرابع

43 
11 
26 
---- 

87 
34 
8 
----- 

130 
45 
34 
----- 

 ج 9750
 ج 3375
 ج 2550
------- 

 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
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 م 2021/ 2020للعام اجلامعي   بعض الصور اخلاصة باالنشطة الطالبية 
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 ج

 

 رواد لجان االتحاد: 

 يحيى زكريا عيد  / أ.د                                                                                  

 عميد الكلية ورائد عام الشدددددباب

 نجوي محمد الخطيب /.دأ

 االنشطة الطالبية بالكلية عام منسق 

 أمين كما  عمار د/ .ا

 مستشار اللجنة الثقافية واالعالمية 

 أ مد مصطفي ا.د/ 

 مستشاراللجنة الفنية

  دعاء الجيارد/ 

 مستشار اللجنة االجتماعية والرحالت 

 سميرة أ مدد/ ا.م.

 مستشار لجنة االسر

 أ مد الحناوى   /د0ا

 مستشار لجنة الجوالة والخدمة العامة 

 إسماعيل خطابد / ا.

 اللجنددددة الرياضددددددديةمستشار 

   نور الهدى زيدان د/ ا.  

 مستشار لجنة العلوم والتكنولوجيا                                   

 

 م2021/ 2020للعام ال امعى  تشطةمستشارى ل ا  اال
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 م2020/2021أعضاء جملس احتاد الطالب لعام
 

 

 
 

 

 

 اللجنة  االسم  م 
 رئيس االحتاد عبداهلل يوسف حممد عامر 1

 رئيس االحتادنائب  شيماء ابراهيم حممد مصطفى الشاذىل 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

 تماعيةاالج نائب منه اهلل اسامة جرب الغنيمى 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

 نائب العلمية 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 
( فى ملنى )أ( ما ككية الاراعه وهى موجود  فى قسميا )مكتبة الطالب UGفى المستوح ) العكية مكتبة توجد

 وماموعة والثقافية العكمية والماالت جع  والمرا العتب ما قيمة  ومكتبة الدراسات العكيا(. وتضم المكتبات ماموعة
واإلف ائيات  ما تحتوح عكى عدد   السنوالة والتقارالر القواميس  الطالب    9950المتنوعة فيث  مكتبة  فى  كتاب 

الى    4640وعدد   باالضافة  العكيا  الدراسات  مكتبة  فى  مرتبة فسب   3550كتاب  ودكتوراة(   )ماجستير  رسالة 
و    الطالب والبافثيا التى تهم ورالة أجنلية تغطى مرتكف التر  ات الاراعية  د  5042األقسا  العكمية وأيضا  

( معم  لتعنولوجيا المعكومات مقرهم الدور األول فى 2( جهاز كومليوتر بك  مكتبة كما  وجد عدد )2 وجد عدد )
خدمات  ما الستبادةل المكتبة لرواد اإلنترنت شبكة علر البحث المباشر ملنى )أ( ما ككية الاراعه لتقديم خدمات 

الم رح ) المعرفه  انترنت السكعيةwww.ekb.egبنك  بشبكة  المكتبة مغطاة  أن  ات  المكتب وتضم ( عالوة عكى 
 الراصة العكمية الرسائ  باالضافة الى  الدورالات األجنلية والمحكية باالضافة لكعد د ما المراجع فى   العد د ما
 العكية  وتقد  مرفكتي الماجستير والدكتورا  بطالب

 

 . والهيئة التدرالس  هيئة أعضاا لكسادة الرارجية االستعارة خدمة .1
 . والطباعة والنسخ الضوئي الت والر خدمات .2
 تتمياو  مساا   الثالثة الساعة وفتى  صبافا والن ف الثامنة الساعة ما  وميا أبوابها المكتبة تبتح .3

المرجعية لتقديم واضااة هوالةت ما المناسبة بالشروب وماهاة مناسبة قاعة بأنها المكتبة  الردمة 
 .عكى المكتبة المترددة البئات لاميع الداخكي اإلطال  خدمة المكتبة تتيح فيث المتر  ة
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ة مكتبة الطلبة والدراسات العليا مدير  
ي الشيخ نه   / السيدة  

 جملة الكلية 

فى البحث العكمى فى العكيه وهى تهتم  تعتلر الماكه العكميه لعكية الاراعه جامعة كبرالشيخ ما أفد سمات التميا  
 -1975بنشر نتائج األبحاث فى شتى العكو  الاراعيه المرتكبه. يمتد تارالخ صدور أول عدد منها الى عا  سلتملر  

. وفى    2016فى أربع أعداد سنوالا. والماكه صدرت تحت عنوان "ماكة كبرالشيخ لألبحاث الاراعيه" فتى نهاية عا   
لكتميا فى النشر الدولى ولتوسيع قاعدة قراا الماكه ووصوال الى وت  2017بداية عا    العالميه  مشيا مع المتطكبات 

الاراعيه  العكو   "ماكة  الى  الماكه  اسم  تغيير  تم  فقد  دوليا  بها  المعترن  العالميه  الليانات  قواعد  فى  البهرسه 
مركا المعكومات والتوثي  التابع لألكاديميه المستدامه" وتم توقيع اتباق مع أكاديمية البحث العكمى الم راله ليكون  

المعرفه الم رح هو الناشر لكماكه وتتولى العكيه االدار  العكميه والبنيه لمحتوح الماكه. كما تم  باالشتراك مع بنك 
التالى:  الرابط  خالل  ما  زالارته  يمكا  الاد د  بالعنوان  لكماكه  المعكومات  شبكة  عكى  موقع        إنشاا 

http://jsas.journals.ekb.eg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  تم سحب مكف المد نة الاامعية بعد سداد الرسو  الدراسية.-1
 إقرار ولى األمر.  –الضاما    –البحث االجتما   -ب( العشف الطلياستيباا المظرون ما قل  العكية )شئون الطال-2
 يقو  الطالب بالتقد  بالمظرون لكمد نة.-3
  تم تنسي  القلول بالمدن.-4
 في فالة قلول الطالب  تم اإلعالن عا الطالب المقلوليا في لوفة اإلعالنات. -5
  تم سداد المستحقات المالية في القلول بالمدن.-6
  تم تسكيا الطالب.-7

 لقبنل:قنا ل ا

  تم اختيار الطالب لإلقامة بالمدن وفقًا لكقواعد التالية: -    
  تم تحد د عدد األماكا الشاغرة بالمدن قل  بداية ك  عا  وعكى أن  تم تر ي هم عكى النحو التالي: -
   بشرب %(ما عدد األماكا الشاغرة بالمدن تر ص لكطالب القدامى بالعكية سل  لهم اإلقامة بالمدن 60) -     

 ناافهم بتقد ر عا  جيد عكى األق .        
 %(ما األماكا الشاغرة تر ص لقلول الطالب المستاد ا المقلوليا عا طرال  مكتب التنسي .30) -
 %( ما األماكا الشاغرة لكحاالت المرضية مث : 5) -

 ما المستشبى.المكبوفيا والكون ذلك بتقرالر طلي    –أمراض القكب  –شك  األطبال 
 وتعدد المواصالت. -ومح  اإلقامة -%(فاالت اجتماعية: طبقًا لكتقد رات والدرجات العكمية5) -

 شروط قبول الطالب بالمدن الجامعية:
 طالب االنتساب.فدح العكيات الاامعية وليس ما أن يكون الطالب مقيدًا منتظمًا بإ-1
المقربقة منهقا فيقث سقهولة الموصقالت منهقا   أو المراكقا  خأال يكون الطالب مقيدًا ما سكان مد نقة كبقر الشقي-2

 وإليها.
 أو الاامعات األخرح فى العا  الساب . خأال يكون قد صدر ضد الطالب عقوبة تأد لية ما جامعة كبر الشي-3
 أن تثلت لياقته صحيًا.-4
عشر  ومقًا مقا يعتلر الطالب متنازاًل عا فقه في اإلقامة بالمد نة إذا لم يسدد الرسو  المطكوبة خالل خمسة -5

 تارالخ إعالن نتياة قلوله بالمد نة.
يكون القلول بالمد نة الاامعية قاصرًا عكى عا  جامعي وافد والحدد عدد المقلقوليا فقي أول كق  عقا  جقامعي -6

وذلك فيما عدا طالب البرقة النهائية ما ككية الطقب الليطقري فيسقتمر إققامتهم فتقى نهايقة االمتحقان عكقى أن 
 ألوراق المقدمة منهم في أول العا  الاامعي الساب .يستمر العم  با
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 وحدات مختلفة لخدمة الطالب
 الطالبي  والدعم  االكاديمي االرشاد وحدة

 

الطالب معرفيا وأكاديميا ونفسيا    التي  الو دات  ا دى  هي  الطالبي  والدعم  االكاديمي  االرااد  و دة نمو  تساعد في 

الطالب   بهدف مساعدة  الشعور  االندماج في  علىوذل   الجامعي وتعزيز    األكاديمي   المجتم   إلى  باالنتماء المجتم  

 على  والقدرة   ،  بالنفس  والثقة  والمعرفة   واإليمان  بالعلم  مزودين   الوطن  أبناء  من  جيل   تخرج  فى  يساعد  مما

 -:خال  من  التنمية بناء في المشاركة

 .االشراف على عملية االرشاد االكاديمي بالكلية .1

 . فية للطالب والمرشدين االكاديميين عن االرشاد االكاديمي حتى تحقق اقصى استفادة منهاعداد ندوات تعري .2

 تنظيم  وتسهيل عمليات التسجيل والحذف واالضافة للمواد الدراسية. .3

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

 .والمشاركة في االنشطة المختلفة  ن موارد الكلية و الجامعةتوجيه الطالب لالستفادة م .5

والمعلومات  .6 المساعدة  تقديم  يمكنهم  الذين  الجدد  للطالب  التدريا(  هيئة  )أعضاء  اكاديميين  مرشدين  تخصيص 

تساعد   التي  الخبرات  ونقل  االكاديمفي  والدعم  بمستقبلهم  المتعلقة  المناسبة  قرارتهم  واتخاذ  الطالب  اهداف  ي  بلورة 

 والمهني. 

 التي  المجاالت   في  وإمكاناتهم  قدراتهم   استثمار  نحو  وتوجيههم  التحصيل  من  المزيد   على  المتفوقين  الطالب   تشجيع  .7

 العلمية.  واهتماماتهم  ميولهم مع تتناسب 

 العلمي. تحصيلهم لزيادة  الالزمة المهارات  اكتساب  على ومساعدتهم دراسيا المتعثربن الطالب  متابعة   .8

 النفسي  التكيف  درجات   أعلى  تحقيق  على  الجامعية،  حياتهم  خالل  الخاصة،  االحتياجات   ذوي  طالب ال  مساعدة  .9

 حلها.  على والعمل  مشكالتهم، ودراسة  قدراتهم به تسمح لما وفقا األكاديمي والتحصيل واالجتماعي

 الجامعي. للطالب  األخالقي والميثاق األكاديمية باللوائح  الوعي نشر  .10

 

 

 

 معكومات التواص  

 الدور االو  بالمبنى الجديد بجوار مكتب امين الكليةمقر الو دة: 

 دكتور محمد رجب غانم  :للتواصل م  الو دة

 01015826261تليفون: 
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 :ات الطالبيةوحدة الخدمـ 
 تم إنشاء وحدة للخدمات الطالبية بالكلية لخدمة طالب الكلية وتقوم الوحدة باآلتي:       
 . ما ت والر وتاكيد وتغكيف توفير الردمات الطالبية  -
 توفير وقت وماهود الطالب المستهكك في الوصول إلى الردمة.  -
أو الرسائ  العكمية إال في   ما العتب االقتبا المحافظة عكى فقوق المكعية البعرالة لمنع  -

 الحدود المعترن بها. 
 طالب العكية. ب الراصة  عرنيهاتالعم   -
 لكتواص  مع الوفدة:    
 : الملني ) أ (   بالعكية –د/ إبراهيم عرفة الرياب بقسم الدواجا    

 :لجنة الشكاوي والمقترحاتـ 
داخل   ▪ بهم  الخاصة  واالقترا ات  الشكاوي  وض   الكلية  لطالب  واالقترا ات  يمكن  الشكاوي  صندوق 

والمعلق بكل طابق بالكلية بجانب المصعد ،  يث يتم قبو  جمي  الشكاوي والمقتر ات وذل   بنموذج 

 خاص يتم استالمه من و دة ضمان الجودة . 

وتقدم  ▪ الكلية  مجلس  من  معتمدة  آللية  طبقا  مختصة  لجنة  قبل  من  واالقترا ات  الشكاوي  دراسة  ويتم 

 الم المتقدم بالشكوى او المقترح بما تم اتخاذه من اجراءات من خال  ادارة الكلية .   الحلو  ويتم اع

الجودة  ▪ و دة ضمان  مدير  .د/  ا  الى  أو  الخطيب  نجوي  .م/  .د  ا  الى  مباارة  الشكوى  تقديم  يمكن  كما 

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

  comyahoogaoda_gaoda@ :Mail-E. بالكلية وعنوانه : 

 

 : نتضم  الكلية ما يل  
 . الشكنى سرية  -1
 .  المقترح ان الشاك  لم تضرر  -2

 . الشكنى ان المقترح سر ة الب  ف   -3

 أو اقترا ات :  عنوان من يمكن اللجوء اليهم في  الة وجود اكاوي

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

 لشئون التعليم والطالب . 

 

 مكتب و دة ضمان الجودة  -كلية الزراعة   –د/ مدير و دة ضمان الجودة : جامعة كفر الشيخ أ .

قسم أمراض    –كلية الزراعة    –: جامعة كفر الشيخ  د/ مسئو  صندوق الشكاوي واالقترا ات  أ .

 نجوي الخطيب .   /. م  دأ . –النبات 
 

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

 

جامعة كفرالشيخ ا لخدمة خريجى   –تم إنشاء وحدة الخريجين والت هيل الوتيفى بكلية الزراعة  

صلهم بالكلية للحصول على الدورات المختلفة التى الكلية وتسهيل انضمامهم لسوق العمل وتوا

 يتطلبها سوق العمل . 

 -وتقوم الوحدة بعدة مهام وهى :

 عمل قواعد بيانات للخريجين لتسهيل التواصل معهم . -

     عمل نموذج تعارف للخريجين للتعرف على مهارات الخري  الخاصة وخبراته العلمية والعملية ا  -

 ا والدورات الحاصل عليها أو التى يرذب فى الحصول عليها .  واللبات التى يجيدها     

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

 التواصل مع أقسام الكلية لمعرفة مختلف الدورات التى يمكن أن يستفاد منها أبنائنا الخريجين . -

ال - لتسهيل  الفيسبوك  علي  للخريجين  مجموعة  والت هيل إنشاء  الخريجين  )وحدة  معهم  تواصل 

الزراعة   بكلية  نشر    –الوتيفى  فيها  ويتم  كفرالشيخ(  والبرام  جامعة  والدورات  التوتيف  إعالنات 

ا   الكلية  عام  السيد/أمين  مكتب  بجوار  الثانى  بالدور  الوحدة  ومقر  ا  الخريجين  لت هيل   التدريبية 

 -وللتواصل :

 ة الخريجين مدير وحد د/ فرحات سعد مبنم     

 نائب مدير وحدة الخريجين أيمن محمد عبدالدايم /ا.د

 مسئول وحدة الخريجين رحاب كامل الحايس / السيدة

  

 الخريجين على الفيسبوك   وقعم   

https://www.facebook.com/groups/1518249161519453/ 
 

 

 

https://www.facebook.com/groups/1518249161519453/
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 :وحدة االزمات والكوارثـ 
ريها  ي  العاملين والطالب بالكلية وزائتهدف الو دة الي تحقيق اقصي درجات االمنن والسالمة لجم

تنظيم  وكذل   المختلفة  االزمات  لمواجهة  ووالساريونهات  للخطط  المسبق  االعداد  خال   من  وذل  

لمدني واالخالء في  االت  مجا  الدفاع االمحاضرات والندوات والدورات التدريبية وورش العمل في  

، الكلية  الطوارئ  انحاء  جمي   في  االراادية  اللو ات  توزي   من خال   والسالمة  االمن  يقافة  ونشر 

اا إتباع  الهمية  والطالب  العاملين  وتوعية  وتثقيف  توعية  جوانب    تراطاتوكذل   جمي   في  االمن 

او خارجهم الكلية  داخل  التي    وهذا عن طريق   ياتهم سواء  الكتيبات والنشرات والمطويات  إصدار 

 ترادهم الي رد الفعل المناسب والفعا  الذي يجب اتخاذة في وقت االزمات والكوارث  

 وسائل االتصال بالوحدة 
 : مدير الوحدة -

 01020380042عماد حافظ                                       ت/ د/ 
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 :االلكترونية الخدمات وحدةـ 
على مستوى الجامعات وبين مختلف   ICTP تعتبر هذه الو دات  لقة الوصل بين المشاري  الست المقدمة من    

التدريب    –نظم المعلومات اإلدارية    –تهدف هذه الو دات باإلضافة لزيادة فاعلية مشاري  الجامعات )الشبكة    الكليات

 الى تقديم خدمات متميزة في تكنولوجيا المعلومات للكليات  لرقمية(البوابة ا  –التعليم اإللكتروني    –المكتبة الرقمية    –

  وتقوم الو دة بعمل االتي :  

تشغيل وتفعيل خدمة    -صيانة الحاسبات والطابعات.  -تحديث برمجيات األجهزة.  -تشغيل وصيانة ابكة المعلومات.  -

التدريس. هيئة  للطالب وأعضاء  االلكتروني  لمو   -البريد  الدوري  االنترنت.التحديث  الكلية علي  إنشاء مسا ة   -ق  

ونماذج  السابقة  واالمتحانات  به  الخاصة  العلمية  المواد  رف   من  يمكن  بما  الموق   علي  تدريس  هيئة  عضو  لكل 

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

اتصا  الس التدريس.توفير ابكات  هيئة  للطالب وأعضاء  متا ة  تكون  بالكلية  المفتو ة  باألماكن  باالنترنت   -لكية 

تدريب   مركز  بواسطة  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  على  التدريس  هيئة  وأعضاء  بالكلية  العاملين  تدريب 

ICTP .علومات الجامعة ومركز  ل كافة األعطا  الموجودة في األجهزة والشبكات والتنسيق م  ابكة م  -بالجامعة

 تكلمال.قراءة صوتية    نظم المعلومات اإلدارية ومركز التعلم االلكتروني ومشروع ميكنة المكتبات ومشروع التدريب

 القاموس

 

 للتواصل بالو دة

 الدور الخامس  –مبنى الكلية الجديد   –جامعة كفر الشيخ  –كلية الزراعة   -وحدة الخدمات االلكترونية العنوان:

 -خبار والمقترحات لموقع الكلية:لأل

agre_portal@kfs.edu.eg 

 طلبات الدعم الفني: 

IT@agr.kfs.edu.eg 

 :الصيانة 

mahmoud_aboshaishaa3@kfs.edu.e 

 إدارة الوحدة 

 01006312643      يفون  تل         أحمد مصطفى عبد هللا  أ.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 
 

يتم عقد ملتقى كليه الزراعة والمجتم  المحلى سنويا  وذل  بحضور نخبة من العلماء و البا ثين ورجا             

ما يلي   لزراعية و الهيئات الحكومية و الصناعية ومن اهداف هذا الملتقى ا تاالعما  و الشركات و المهسسا

 :- 

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

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

 0كلية والمجتم  المحلى لتفعيل البحوث التطبيقية التي تخدم المجتم  المحلى دعم التواصل بين ال -

 0دعم وتطوير وتفعيل المراكز والو دات ذات الطاب  الخاص -

 اعداد برامج تدريب مهنيه وفنيه لرياده االعما  وتأهيل الطالب والخريجين واالفراد والمجتم  المدني لطالب       -  

 0سوق العمل   

 البطالة لدى فكره العمل الحر عن طريق تبنى المشروعات الصغيرة لتشغيل الخريجين والتغلب على مشكله نشر  - 

 .   اباب الخريجين    
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 تم إ لال هذا اللليل تاييي  إشيييراف

 يحيى زكريا عيدأ.د/ 
 ننكيل الكلية لللراسا  العليا نالبانث  مييل الكليية نرا يل الشبييابقا م بعمل 

 مصطفي السيد شلبيد/ 0أ

 جكي  الكلية لشئج  التعليم جالقوب 

 أيمن عبد الدايم أحمدد/ 0أ

 خامة البيئةجكي  الكلية لشئج  

 محمد رجب غانمد / 0أ

 الخطيبمحمد نجوي  /د 0أ
 االنشقة القوبية  عام منس 

 عيسي إبراهيم عيسى البلحياألستاذ / 
 المي  الكلية

 امل جابر محمد نعيم /ةالسيد

 اير إاارة رعاية الشبابم 

 إدارة رعاية الشباب وأسرة

 

 مع خالص التايا  ناألمتيا  الطيبة  
 

 بمستقبل باهر إ  شاء هللا
 

 مع خالص التحيات واألمنيات الطيبة  
 بمستقبل باهر إن شاء للا 

 


