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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 وقل أعملوا فسيرى هللا عملكم ورسولة والمؤمنين

 صدق هللا العظيم                                                            

 (105: ور التوبة )اآليةس                                                              

 جامعة كفر الشيخ فى سطور

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

 م2006لسنة  129

 

 هى:ومعاهد تتكون الجامعة من عدة كليات 

 

 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

 التكنولوجبامعهد النانو وعلوم  20 كلية علوم الثروة السمكية والمصائد 19

  كلية الذكاء اإلصطناعي 21
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 كلمة
 دسوقياألستاذ الدكتور / عبد الرازق يوسف 

 ةرئيس اجلامع
 عزاء:األالطالب  أبنائى 

األمانى بأن يكون التوفيقق والنجقاو والتوفيقق حكقيبكم بعقد أن يسعدنى أن أتوجه إليكم بالتحيه والتهنئه وأصدق          
المنشود المتميز الذى يحكم به كل مقنكم  أخترتم جامعه كبر الشيخ لمتابعه دراستكم الجامعيه سعيا الى تحقيق المستقبل

التقدم الراقىى من عمرها مستوى عاليا من الكفاءة و وجامعتكم جامعه كبر الشيخ قد حققت خالل بضع السنوات السابقه

يىى ت علىىى ملتلىىف االصىىعدص ح واصىىبحت منىىارص سىىاطعه مىىن منىىارات العلىىم الشىىامله فىىي مصىىرنا الحبيبىىه ح وذلىى  بعىىد ان ه

ح نشىاطات طالبيىه الئقىه  زمات العلميه والتعليميه )اساتذص اكفاء ح ارشاد اكاديمي ح ملتبرات متطورصلطالبها كافة المستل

االالف  منهاوثقافيه وبحثيه وتدريبيه مع مؤسسات وجهات رسميه وخاصه...( وتلرج ح خدمات راقيه ح اتفاقيات علميه 

 من الطالب من ملتلف التلصصات 

ن جامعة كفرالشيخ تسعى وبشكل مستمر الى تطبيق معايير الجودص الشامله ونشر ثقافتها في شتى مناحى العمليىه إ       

ؤسسىات العلميىه ومراكىز متواصل حضارى وعلمى بينها مىن جهىه ح والالتعليميه واالداريه ح معززص بذل  موقعها كجسر 

بداعيه اد مجتمع االعمال بكوادر خالقه وإمدكما تلتزم الجامعه بإ االبحاث الملتلفه محليا وعربيا ودوليا من جهه اخري ح

يقيه والبحثيه المناسبه ح جتماعيا من خالل العلوم التطبى لعب دور مهم في تطوير المجتمع إقتصاديا ومعرفيا وإقادرص عل

كما تعد الجامعه نفسها شريكا مكمال في عمليتى التطوير والتحديث المستمرين للتعلىيم العىالى لىيق فقى  فىي بلىدنا ال ىالى 

ام التوفيىق عىزاء دوفرالشىيخ. ختامىا اتمنىى لطالبنىا األالذين يدرسون في جامعىة ك مصر بل في كل بلدان الطالب الوافدين

جامعىة بعىد تلىرجهم بمىا تعلمىوص مىن أسىاتذتهم وبمىا إكتسىبوص مىن قىيم علميىه لل يكونىوا رسىالا  اسىتهم وأنوالنجاح في در

  عضاء فعالين ومنتجين في بناء وطنهم.أكاديميه أخالقيه ح ليكونوا أ

 رئيق الجامعه                                                                  

                                                                 

 د/ عبد الرازق يوسف دسوقى(0)أ                                                                                     
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 كلمة               

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

 

 أبنائى وبناتى الطالب:

الجديقد وكقل عقام  أهال ومرحبا بكم فى ككية الزراعة جامعة كبرالشيخ واقدم لكم تهنئتى القكبية بالعقام الدراسقى           
لمرحكة الجامعية وهى مرحكة جديدة وأنتم بخير مع دعاء من األعماق الى اهلل عز وجل أن يوفقكم ويرعى خطاكم خالل ا

 تعقد عكيها اآلمال لجيل المستقبل المتسكح بالعكم واألخالق وااليمان.

وتنميققة  أسققرار قققة فققى تحصققيل العكققم وفهققم أدعققوكم الققى اسققتلمار كققل طاقققاتكم فققى البحققع العكمققى واالطققال  والد         
قققدراتكم ومققواهبكم وتعميققق االنتمققاء مققن خققالل االلتققزام والحققرت عكققى تعاققيم الوقققت واحتققرام المواعيققد المحققددة لكققدرو  
والتركيققز عكققى الجانققب التطبيقققى داخققل وخققارا الككيققةل كمققا أدعققوكم الققى نشققاط طالبققى متميققز مققنام هققاد  يخققدم بنققاء 

طموحاتها وآمالها القائم عكى الرأى وتبادل االفكار والعمل البريقى والتحكى باألخالق الحميدة والشعور الشخصية ويحقق 
 بالمسئولية االجتماعية مع المحافاة عكى ناافة المكان من أجل غدا أفضل إن شاء اهلل.

حبااا عكى صحتكم وسالمتكم حما اهلل  أبنائى الطالب أطكب منكم األلتزام التام باألجراءات اإلحترازية والتباعد اإلجتماعى
 وطننا الغالى .

 

ياكم لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة  وادعوا اهلل أن يعيننا وا 

 

 عبد العال( مصطبى )ا.د/ محمد                                                    

 نائب رئي  الجامعه لشئون التعكيم و الطالب                                                  
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 كلمـة
 األستاذ الدكتور/ محمود محمد فواز 

  عميد الكلية
 

أتطكع بكل   ل جامعه كبر الشيخ الزراعةرحاب ككيه  فيوالطالبات يطيب لى أن أرحب بكم جميعا  الطكبة أبنائي        
نطكع  أعزائى لقد الينا عكى أنبسنا أن0الذى أتم عامه الخمسون هذا العام التعكيميهذا الصرو  فيتأكيد إلسهامتكم 

لمواجهه التحديات  عاليةوذو قدر  تنافسيه  سكوكيومهارى  عكميبرساله عايمه وهى تخرا طالب عكى اعكى مستوى 
للقل  التباعكيالتعكم تعتمد عكى التدري  و  استراتيجيةولن يتأتى ذلك اال باعتماد  سوق العمل المحكى و اإلقكيمي في

األعزاء أنتم محاطون بنخبة من االساتذة الذين  أبنائي 0التعكيميه العمكيةمهارات الطالب عن طريق تباعكهم مع 
االستراتيجية إلحداع نهضة تعكيمية  هذ فضال عن إصرار الككية والجامعة عكي تنبيذ  والقدوةيقدمون العكم والمعرفة 

ئم مع وبحلية ولقافية وبحرت دائم عكي التطوير المستمر وفق خطط تواكب المتغيرات الجديدة في سوق العمل وتتال 
لي بناء خريج مميز قادر عكي الشيخ إ دارة ككية الزراعة جامعة كبرإطار سعي إدة التعكيم وفي معايير ضمان جو 

العمل بروو البريق الواحد داخل الككية  -أتي إال من خالل:ا واقكيميا وعالميا فإن ذلك لن يحكيقرانه مآالتناف  مع 
والجامعة او عند التباعل بين الجامعة والمجتمع. التجاوب البناء مع متطكبات سوق العمل بالتأكيد عكي رصانة البرامج 

لم متغير يتطكب تباعال إيجابيا مع معطياته. إذكاء روو االكاديمية وجودتهال وحسن بناء البرد من خاللهال وتهيئته لعا
التباعل مع المجتمع بسائر اطيافهل مؤسسات وافرادل بما يحقق مقاصد التنمية الشامكة لمصرنا الحبيبة. إرلاء اس  

ع المؤكد بما يعود بالنب عبر العالم متينة من التعاون االكاديمي والمهني مع مجموعة من الجامعات العريقة والرائدة
عكي الطكبة المكتحقين بالككية في المقام االول من نقل خبرات وتكنولوجيا حديلة. التأكيد عكي انه مهما كان التخصت 

البرصة له او لهال لكتحرر من أمية الحاسب االليل واإلسهام  ب او الطالبة فإننا سنعمل عكي إتاحةالذي سيختار  الطال
كتساب مقومات العمل في بناء مهارات الحياة لدي الطا لب مع االهتمام عكي وجه الخصوت بمهارات االتصال وا 

لراء مقدرات المبادرة وحسن التخطيط تنبيذا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر  . وانني  م2030الجماعي وا 
الككية بأطيب التهاني والهيئة المعاونة العامكين ب  التدريالبرصة التقدم لكم جميعا السادة اعضاء هيئة  هذ ألنتهز 

 بمناسبة العام الدراسي الجديد مع أطيب تمنياتي بدوام التوفيق والنجاو .
 

 / محمود محمد فوازأ.د         
                                                                 

 عميد الككية                                                              
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 كلمة
 السيد األستاذ الدكتور / مصطفى السيد شلبى

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 :و الطالبات األعزاء أبنائي وبناتي الطالب

ر سالال ي ك أأ أدمالاليح م الال يح  ح  الالما  هالالم   ة د الالم ك  خأهالالو رحبا الالم  يالالح بالالك باالالمز  ية الالم ة كبة الالم  مح الالم ي الالب ة  الال      
ة مة  الالم  ح مسالال م ة  الالمح ة يبةسالالك ة  ي الالي سالالمزوا ة حالالر ك  الالك ر الالخ أأ  الالربميح ر ب الالج هعالالميح هالالوخ ة حباةالالم ة  مح  الالم ة دالالك  

 د مي  ة  م ةآلحمخ    خ ة حسدم خ ة حدسةح  م  ةح رةألهوق رةال حمأ.

 -:وبناتي أبنائي

د ح الالم تالاليبةديح ر  أسالالبةب داصالال خ ة  ةالالح رب الالح ميدسالالمز ة ح الالمبا ر ة ح الالمبة  ر  بالالكمب يالالخ عمتالالمديح سالالد حأي الالريح ة الالج م     
ة ذة  ر ة اب   ةالك ة حامرالبة  ر  ادبةحرحرةه يح رد ح ق ةإل دحمء حأ هوخ ةإل دكةح رة اب   ةج د ظ ح ة رت  رة  

ح الم يةهالخ ة االبح ة  المح ك ا الا أأ ة   المع ةأل  عم ة ب مر م ر ة  ممب م ر ةإل دحم  الم ر ة  ة رححمبسم ة يبرس ة  ةح م
رد ميخ ةالبيمب رة  حخ  ة بأيعحرامد م رآحم  م ة ممزح  ةج ة ح ظح ة  ميا  هيح   مء ة  هص م ر امق  ة عو ك ة حدح ك

ة دمم  الالي ر ةأل الالبةا ة  مح  الالم   الالمألهوق ة اح الاليل رة  الال رب  م حسالالزر  م ةال دحم  الالم حالالل ة حامبظالالم  ةالالج رة داةالالكة  ب مالالج 
 .ر س ي  ح  ما  مإل دحمي ةأليمي حك  ية د م ة ا   م أبرخ مأ  مء ةهلل حسدم خ  ظمبم ة حيمأ حأ أ خ  إلهدحمحةر 

 . مبك ةهلل ب يح رسيي  ةك ة يبز هعميح  

 

ياكم لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة  وادعوا اهلل أن يعيننا وا 

 

 مصطبى السيد شكبىا.د/     

 وكيل الككية لشئون التعكيم والطالب      
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 كلمـة
 األستاذ الدكتور/ يحي زكريا عيد

                                                    وكيل  الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث                      

أبنائي الطالب بداية ل أود أن أهنئكم عكى التحاقكم بككيه الزراعة جامعه كبر الشيخ هذ  الككية التي تطورت         
وتقدمت بشكل مضطرد منذ أزيد من خمسون عاما محققه بذلك لرو  من المكتسبات واإلنجازات األكاديمية والبحلية 

المصري ل وان تكون جامعه كبر الشيخ إحدى الجامعات والمؤسسية ل ساعدتنا في ان نكون شريكا فاعال في المجتمع 
يضا  إلى برامج البكالوريو ل العديد من برامج الماجستير والدكتورا   0الرائدة في مصر في وقت زمنى قصير نسبيا

التخصصية تحقيق كم هائل من النجاحات البحلية المتميزةل ورسم خريطه طريق بحليه تكبى أولويات التنمية الوطنية 
كما تسعى الككية إلى 0وتطكعات خرجينا لمواكبه متطكبات مختك  القطاعات الزراعية في سوق العمل محكيا وأقكيميا

وفى سياق  0اعتماد كافه البرامج األكاديمية وهو ما يؤكد مستوى الجودة والتميز الذى وصكت اليه الككية والجامعه
القطاعين العام والخات من خالل إبرام العديد من مذكرات التباهم متصلل تعتز الككية بالعالقة الوليقة التي تربطها ب

والتعاون التى  يستبيد منها الطالب وأعضاء هيئه التدري  والجامعة بشكل عام فمن البوائد الجمه لتكك االتباقيات ما 
ات الزراعية ترتب عكيها من توفير فرت تدريب وعمل لكطالب ألناء وعند االنتهاء من الدراسة في كبرى الشرك

االمر الذى يدعم ويعزز 0كما تدرك ادار  ككيه الزراعة مسئوليتها في تعزيز لقافه وهويه المجتمع المصرى0المصريه
دار  الككية بجد إلبقائها مستقبال لكتعكيم والبحع إكما تعمل  2030رؤيه الدولة واستراتيجيات التنمية في مصر ورؤيه

نطقة المحيطة لتشمل عضو هيئه تدري  متميز وعمكيه تعكيميه متطورة وخريج العكمي وخدمه المجتمع في مصر والم
اتمنى من كل قكبي  000وفى النهايه0قادر عكى المنافسة واالبتكار ومساهمه فعاله في البحع العكمي وخدمه المجتمع

من أجل غدا أفضل وتحيا وككى أمل بأن مساهمتهم المرتقبة في بناء مجتمعنا 00التوفيق لجميع أبنائي الطالب االعزاء
 والسالم عكيكم ورحمه اهلل وبركاته 00وفقكم اهلل 0مصر لكمصريين وبأيدي المصريين

                                  
 د/ يحيى زكريا عيد0أ                                                        

              
 وكيل الككية لكدراسات العكيا والبحوع                                                       

 
 

 

 

 



 9 

 كلمة                                               
 أيمن عبد الدايم محمدالسيد األستاذ الدكتور / 

 البيئة وخدمة اجملتمعوكيل الكلية لشئون 

 أبنائى األعزاء :

 –يسعدنى ان أرحب بكم وأنتم فى حياتكم الجامعية ... ويطيب لى أن نقدم لكم هذا الدليل الموجز لككية الزراعة        
جامعه كبر الشيخ ... وهى الككية العريقة بأساتذتها الذين تكقوا العكم فى أعرق جامعات العالم وجاء دورهم ليكونوا لكم 

 األباء و القدوة.

 االعزاء طكبة و طالبات الككية الجدد : ابنائى وبناتى

أهاًل ومرحبًا بكم فى ككيتكم وجميعنا فى الككية و الجامعه فى خدمتكم أنتم شباب األمل ومستقبل مصر الغالية.         
 فأحرصوا عكى التقدم و الرقى لترفعوا من شأن وطننا الحبيب مصر .

 أبنائى األحباء .. 

التعكيم الجامعى بكل ما فيها من أمال و تحديات وككى لقة عكى أنكم قادرون عكى  نتم عكى أعتاب مرحكةأ       
ستبيدوا من عكماء الككية وهم أبائكم قبل كل شئ  تحقيق أمالها فتسكحوا باهلل و تحكوا بالقيم و المبادئ السامية وا 

لتزموا بالقيم و التقاليد الجامعية و شاركوا فى األنشطه الطالبية لتحقيق ما تتطكعون إلية وتحتكون المراكز المتقدمة  وا 
 وتبنون لمصر قدراتها وترفعون راياتها .

 اهال وسهال بكم فى كليتكم مع خالص أمنياتى لكم بالتوفيق و النجاح.                      
 

 

 (حمدأيمن عبد الدايم م )ا.د/                                                                    

 وكيل الككية لشئون البيئة وخدمة المجتمع                                                                 
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 دارة الجامعةإ

 

 

 

 

 

عبد الرازق يوسف دسوقىد / 0ا  

 رئيق الجامعة     

 

 

 

 

 

    

 
                                          

     صالح                                                               د/ رضا0أ                                                                                    حسن حسن يونقد/ 0أ     
                                                                 

   وتنمية المجتمع نائب رئي  الجامعة لشئون البيئة                                   والبحوع الدراسات العكيانائب رئي  الجامعة لشئون 
                   

                                                                
 

 
 
 

 

 محمد بدير عبد العالد/ 0أ
   والطالبنائب رئي  الجامعة لشئون التعكيم 
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 دارة الكليةإ     

 
 
 
 

 األستاذ الدكتور/ محمود محمد فواز
 عميد الككية

 

 
 

 

 
 أيمن عبد الدايم أحمدأ.د /                                 أ.د / مصطبي السيد شكبي              يحيى زكريا أحمد         /أ.د   

 البيئة و تنمية المجتمعون ئوكيل الكليه لش                             التعليم و الطالبون ئوكيل الكليه لش                ون الدراسات العليا والبحوثئوكيل الكليه لش

 

 

 

                                                   

 
 

 

  عيسي إبراهيم عيسى البكحياالستاذ/ 
 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 

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

 "م واألخالقالتنمية المستدامة في اطار من القي
Our mission: 

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

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

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

development in the framework of values and ethics 

 األهداف االستراتيجية للكليـــــة

 رحمأ ة  ريل ة حسدحب  ةاصرخ  ةج ةال دحمي ةاليمي حك . -1

 حمببة  ة يبةس م دعر ب ة  بةحج ة د ة ح م رداي ا ة  -2
 دعر ب ة يبةسم  ة  ة م رة  اا ة  ةحك ة دع  مك  -3
 دي  ح  وتم  ة  بةيم حل حؤسسم  ة ح دحل ة حي ك رد ح م ة   زم  -4
 د ح م ة حرةبي ة   ب م رة حمي م  م ية م  -5
  ةج آبةء ة حسد ي  أ . بناءاً ة دعر ب رة داس أ ة حسدحب  -6
 رد   خ  ظح ة حدم  م .داس أ عبق ة دمر ح  -7
 ةالبدممء  م حح كة  ة د مبس م بك ة ية 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

بعد تحويل المعهد الزراعي بكبر الشيخ إلى ككية لكزراعقة تتبقع  1/7/1969أنشئت ككية الزراعة بكبر الشيخ في 
جامعة اإلسقكندرية لقم انضقمت إلقى جامعقة وسقط القدلتا التقي تحولقت إلقى جامعقة طنطقال واآلن وبعقد إنشقاء جامعقة كبقر 

 م كانت الككية الكبنة األولى في هذا الصرو الشامخ.1/8/2006الشيخ التي اهرت لكنور في 
 

 ( 2019 – 1969تحتبل الككية هذا العام باليوبيل الذهبى لتأسيسها )خمسون عاما 
 

 
 

   طالب وطالبة. 1182ضمت الككية في السنة األولى إلنشائها عدد 
   (.1974اكت  الككية تمنح درجة البكالوريو  في العكوم الزراعية )شعبة عامة حتى عام 
   بإصدار الالئحة الداخكية بككية الزراعة بكبر الشيخ والذي بموجبه  1/11/1975في  898صدر القرار الوزاري رقم

مجك  الجامعة بناءًا عكى طكب ككية الزراعة بكبر الشيخ درجة البكالوريو  في العكوم الزراعية في إحدى يمنح 
 الشعب اآلتية:

 ––النبات أمراض –األلبان  –إنتاا الدواجن  –اإلنتاا الحيواني – االقتصاد الزراعي - األراضي -الرشاد الزراعي)ا
 –الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق  –الخضر –الحشرات االقتصادية  –تكنولوجيا األغذية   -اإلنتاا الزراعي

 الورالة(. -الهندسة الزراعية  –المحاصيل   -المجتمع الريبي  –المبيدات –الباكهة 
 ( بتاريخ 172صدر القرار الوزاري رقم )ال مقن البرققة األولقى بقد ام بشأن تشعيب الهندسة الزراعية بالككيقة اعتبقار 12/2/2006

 من البرقة اللانية.
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  وتققوم الككيقة بإعقداد طالبهققا إعقدادًا عكميقًا وعمكيققًا فقي تخصصقاتها العكميققة المختكبقة وققد أسققهمت الككيقة أيضقًا فققى
 إعداد الخبراء الباحلين في المجال الزراعي.

  واستصقالو األراضقي وتنميقة المجتمعقات  والحيقوانيكما تساهم ببحولها العكمية المتطورة في مجال اإلنتقاا الزراعقي
 الريبية.

   ( بتاريخ    3824صدر القرار الوزاري رقم )ةم بإصدار الالئحة األكاديمية الداخكي 2012/  8/    30  

  -) مرحكة البكالوريو  ( بناام الساعات المعتمدة والذي بموجبة :    
 كية درجة البكالوريو  في العكوم الزراعية في أحد البرامج التالية:يمنح مجك  جامعة كبرا لشيخ بناء عكى طكب مجك  الك -أ
 برنامج اإلنتاا الحيواني والداجنى والسمكي  -2                           برنامج اإلنتاا النباتي -1
 برنامج وقاية النبات  -4                            برنامج عكوم األغذية -3
 برنامج العكوم االقتصادية واالجتماعية الزراعية  -6             الحيوية الزراعية برنامج التكنولوجيا -5
 برنامج األراضي والميا  -7
 
    0يمنح مجك  جامعة كبرا لشيخ بناء عكى طكب مجك  الككية درجة البكالوريو  في الهندسة الزراعية  -ب
 (  optionبعالية وفى حالة اختيار الطالب توجها فرعيا )تمنح شهادات التخرا طبقا لكبرامج المذكورة في مادة  -ا

     
 يضا  هذا التوجه البرعي إلى جانب البرنامج الرئيسي في الشهادة عند التخرا كالتالي: 

 ةالتوج البرنامج م
1 
 
 

 االنتاا النباتي
 

 

 المحاصيل

 الباكهة
 الخضر 

  الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق
 
2 

 الحيواني والداجنى والسمكي اإلنتاا

 
 االنتاا الحيوانى

 إنتاا الدواجن
  إنتاا األسماك 

3 
 

 عكوم األغذية

 

 تكنولوجيا األغذية

 األلبان
 
 

 الحشرات االقتصادية وقاية النبات 4

 أمراض النبات 

 مبيدات اآلفات
 
 
 
 

 
5 
 

 الورالة التكنولوجيا الحيوية الزراعية

 الزراعية الميكروبيولوجي
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6 
 

 االقتصاد الزراعي العكوم االقتصادية واالجتماعية الزراعية

 اإلرشاد الزراعي 
 المجتمع الريبي 
 
 
 

 
 ----------------- األراضي والمياة  7
 ----------------- الهندسة الزراعية  8
 

 األقسام العلمية بالكلية :
 قسقققققم األراضققققققققققي والمياة -1
 المجتمع الريبي        -اإلرشاد الزراعي -قسم االقتصاد الزراعي ويضم لالع فرو  وهى: االقتصاد الزراعي -2
 قسم النبات الزراعي       -4قسقققققم األلبقققققققققققان                                       -3
 قسقققققم إنتاا الدواجن    -6  قسقققققم اإلنتاا الحيواني                                -5
 قسقم الحشرات االقتصادية        -8قسم الصناعات الغذائية                                 -7
 الزهور ونباتات الزينة -الباكهقققة  -قسقققم البساتين ويضم لاللة فرو  وهى: الخضر  -9 

 قسققققققم المحاصيل -11قسقققققققققم كيمياء وسمية المبيدات                         -10
 قسقققم الهندسقة الزراعي -13قسققققققم الورالققة                                           -12
 
ألفضل 2019 ضمن تصني  شنغهاى المرموق دوليا لعام جامعه كبرالشيخإدراا ككية الزراعة هذا العام تم  

عكى مستوى ككيات الزراعة فى  500 - 401الجامعات وتخصصاتها عكى مستوى العالم ألول مرة لتحتل المرتبة 
العالم ... ومما هو جدير بالذكر وعكى حسب تصريحات المكتب االعالمى لوزارة التعكيم العالى والبحع العكمى المصرية 

زراعة كبرالشيخ سوى ككية الزراعة جامعة اإلسكندرية من مصر متبوقة أنه لم تدرا أية ككية زراعة مصرية مع ككية 
 .بذلك عكى العديد من ككيات الزراعة المصرية العريقة

و تصني  "شنغهاي" خصت أوزان مختكبة لكمؤشرات والمعايير الخمسة المرتبطة بالمجاالت البحلية المختكبةل 
 Web of" في منصة 2017-2013ة عالميا خالل البترة والتي تعتمد عكى نشر األبحاع في المجالت المبهرس

Science & InCites"  األمريكية. وتألير االقتبا  الموحد وهو نسبة االستشهاد لألبحاع المنشورة في تخصت
إلى متوسط االستشهادات من األبحاع في نب  البئةل ويكي ذلك التعاون الدولي  2017-2013أكاديمي خالل البترة 

بحاع المشترك فيها دولتان مختكبتان عكى األقل في عناوين المؤلبين مقسوًما عكى العدد اإلجمالي لألبحاع وهو عدد األ
لم عدد األبحاع المنشورة في أهم المجالت في  .2017-2013في موضو  التخصت األكاديمي لكجامعة خالل البترة 

عدد أعضاء هيئة التدري  الحاصكين عكى  ل وأخيراً 2017-2013موضو  التخصت األكاديمي لجامعة خالل البترة 
 .جائزة مهمة في موضو  أكاديمي

جدير بالذكر أن وزارة التعكيم العالى تقوم بجهود كبيرة بالتعاون مع خبراء التصني  الدولى من بنك المعرفة لرفع 
من حيع جذب تصني  الجامعات ككل أو من حيع التخصصات لما لذلك من مردود إيجابى عكى االقتصاد القومى 

الطالب الوافدين أو تمكين الخريجين من االستحواذ عكى أكبر قدر من فرت العمل اإلقكيمية والدولية مما يعد مؤشرًا 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002201272341&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDDXLSVndtTqRDSBu3B-CWKgN_hcYgv0sL37iPapbCtQFWyNaMayV3MF15ODSVYT_jeXKhx1pd4KvSF&fref=mentions
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  .عكى تطوير العمكية التعكيمية والبحلية في الجامعات المصرية
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 وفيما يلي نبذة عن كل قسم
 

 قســـم األراضــــــي واملياة:ـ  

بالجانققب التعكيمققي والبحلققي فققي مجققاالت األراضققي والميققا  والبيئققة وهنققاك عققدد مققن المشققاريع يهققتم القسققم 
البحلية مع الجامعة وأكاديمية البحع العكمي ويوجد بالقسقم وحقدة ذات طقابع خقات تققدم الخقدمات فقي المجقاالت 

 الزراعية سواء في المجاالت الزراعية والبيئة الصناعية.
 قسم االقتصاد الزراعي:ـ 

م بالدراسات االقتصادية واالجتماعية واإلرشقادية الزراعيقة ودراسقة تنميقة المجتمعقات 1969يهتم القسم منذ عام 
دارة واالشقققرا  عكقققى المقققزار  والمشقققروعات الزراعيقققة لباالضقققافة إلقققى االالريبيقققة مقققن خقققالل مقققد الطالقققب بمهقققارات 

بحققوع االقتصققادية والتنميققة الريبيققة لويوجققد بالقسققم وحققدة الالتخصققت فققى أحققد أو بعققض التخصصققات الككيققة 
داريقًا منهقا النهقوض بالميكنقة الزراعيقةل  المتواصكة ويشر  القسقم عكقى العديقد مقن المشقروعات القوميقة عكميقًا وا 

عقققداد تقريقققرى التنميقققة البشقققر  القسقققم درجقققات ل ويمقققنح كبقققر الشقققيخ والغربيقققة لمحقققافاتيية وبرنقققامج شقققروقل وا 
 . الريبيوالمجتمع  الزراعيوالدكتوراة فى تخصصات االقتصاد الزراعى واالرشاد البكالوريو  والماجستير 

 قسم اإلنتاج احليواني:ـ 
 ةعيقصقت ويعتنقي بتغذيقة الحيوانقات المزر يهتم القسم بتدري  العديد من المقررات الدراسية في مجال التخ
شققر التراكيققب الوراليققة الجيققدة عققن طريققق وبتناققيم إيققواء ورعايققة الحيوانققات مققع االهتمققام بتناسققكيات الحيوانققات ون

دراسة الهندسة الورالية والتكقيح الصناعي كما تهتم بمزار  األسماك وكل ذلك يساهم في تأهيقل الخقريج لكمنافسقة 
 0في سوق العمل

 قسم إنتاج الدواجــن:ـ 
لسقد العجقز فقي تهتم أسرة القسم بمد الطالب بمباتيح عكم صقناعة القدواجن والتقي تعتبقر المصقدر الرئيسقي 

البروتين الحيواني في مصر ويصبح الطالب بعد التخقرا مقؤهاًل لعمقل المشقاريع الخاصقة فقي مجقال التخصقت أو 
 العمل في الشركات الكبرى أو الجهات البحلية والجامعات.

 قسم األلبــــــــان:ـ 
وكيبيقة إنتقاا وتصقنيع وحبقا يهتم القسم بتعكقيم الطقالب ناريقًا وعمكيقًا أساسقيات عكقوم األلبقان ومنتجاتهقا 

وتققداول مختكقق  المنتجققات الكبنيققة وبققذلك يققتمكن الخققريج مققن عمققل بعققض المشققروعات الصققغيرة الخاصققة كمققا أنققه 
يصبح مؤهاًل لكعمل في مجال الصناعة ومصانع األلبان الحديلة أو العمل في الجامعات ومراكقز البحقوع المختكبقة 

 أللبان ومنتجاتها أو تقديم االستشارات البنية في المجال.أو الجهات الرقابية المسئولة عن جودة ا
 قسم النبات الزراعي:ـ 

يشمل القسم عكى لاللة فرو  داخكية  وهقى فقر  أمقراض النبقات و الميكروبيولوجيقا الزراعيقة و النبقات الزراعقي ويققوم 
 0ديد من مجاالت النبات الزراعىالقسم بتدري  العديد من المقررات الدراسية وينام دورات تدريبية متخصصة في الع

 ناعات الغذائية:قسم الـ 
يكتحق طالب مرحكقة البكقالوريو  بشقعبة تكنولوجيقا األغذيقة بعقد النجقاو فقي البرققة اللانيقة وبعقد اسقتيباء 
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بعض المقررات الدراسية المؤهكة لم يقوم الطالب بالبرققة اللاللقة والرابعقة بدراسقة العكقوم األساسقية والتطبيقيقة فقي 
مجققال العكققوم وتكنولوجيققا األغذيققة والطققرق المختكبققة لحبققا وتصققنيع األغذيققة وميكروبيولوجيققا األغذيققة والكيميققاء 
الحيوية مما يؤهل الخريج لكعمل في شقركات تصقنيع األغذيقة أو فقي جهقات الرقابقة عكقى جقودة األغذيقة أو إقامقة 

 ت.الصناعات الصغيرة أو تقديم االستشارات العكمية في مجال التخص
 قســــم احلشــــرات االقتصادية:ـ 

يهتم القسم بدراسة اآلفات الحشرية التي تصيب أهم المحاصيل االقتصادية كقذلك يهقتم بدراسقة اآلفقات ذات 
األهمية الطبية والبيطرية متناواًل في ذلك دورة حياة اآلفقةل ماقاهر اإلصقابة والضقررل طقرق المكافحقة كقذلك يهقتم 

 النافعة ملل نحل العسل وديدان الحرير واألعداء الحيوية.بدراسة الحشرات 
 ســم البساتيـــــن:قـ 

يضم قسم البساتين لاللة فرو  هي شعب الخضر والباكهقة والزهقور ونباتقات الزينقة وتنسقق الحقدائق حيقع 
نتاا شت كما يهتم الت الخضر يهتم فر  الخضر بتدري  كيبية إنتاا الخضر المحمية بطرق ري وتسميد مطورة وا 

نتاا زهقور القطق  ونباتقات  فر  الباكهة بإنتاا شتالت الباكهة واستخدام التكنولوجيا الحديلة في الري والتسميد وا 
صًا في مجال من المجاالت السقابقة  يصبح متخص ىالال والصوب والنباتات الطبية والعطرية مما يؤهل الخريج لك

ت ياألص نباتاتكما يهتم فر  الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق بإنتاا شتالت نباتات الزينة وزهور القط  
 0والنباتات الطبية والعطرية وتصميم وتنسيق الحدائق مما يؤهل الخريج ليصبح فى مجال من المجاالت السابقة

 قســـــم كيمياء ومسية املبيــــدات:ـ 
الكيمياء وكيمياء المبيدات ومكافحة اآلفات وحماية البيئة ويتمحور الهيكل العكمي لكقسم  يهتم القسم بعكوم

في تجهيز المبيداتل التقييم الحيويل والتقييم الحقكيل تطبيقات المكافحقة المتكامكقةل تحكيقل المبيقدات ومتبقياتهقال 
 حماية البيئة من التكوع بالمبيدات. التكنولوجيه لالدراسات 

 م احملاصيـــل:قســـــ 
يشققارك القسققم فققي العديققد مققن الحمققالت القوميققة لكنهققوض بالمحاصققيل المختكبققة ملققل القمققح واألرز والققذرة 
الشامية ومحاصيل الزيت ويهتم القسم بتدري  المقررات الدراسية المختكبة بالككية وفى ككيات الجامعات المختكبة 

 من شأنها خدمة المجتمع. ية والدولية والتيالزراعية المحك ويوجد بالقسم العديد من المشاريع
 قســــم الوراثــــة:ـ 

يهتم القسم بجميع فرو  عكم الورالة وخاصة الحديع منها ملل عكوم التكنولوجيا الحيوية والهندسة الورالية 
ت البيئققة عققن طريققق إجققراء العديققد مققن الدراسققاالمجتمققع وتنميققة وتكنولوجيققا الجينققات ويسققاهم القسققم فققي خدمققة 

 والبحوع والمشاريع البحلية المختكبة.
 قسم اهلندسة الزراعية:ـ 

تبدأ الدراسة بالقسم من البرقة األولى ولمدة أربع سنوات وذلك بعد التحاق طالب شعبة الرياضة والعكوم 
% ذات 75% من المقررات ذات طبيعة زراعيةل 25)لانوية عامة( والدراسة بالقسم ذات طبيعة خاصة حيع أن 

ة طبيعة هندسية ويحصل الخريج عكى بكالوريو  العكوم الزراعية تخصت هندسة زراعية بعد إتمام الدراس
 بالككية إتمام الدراسة بالككية.
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 متنح الكلية درجتي املاجستري والدكتوراه يف التخصصات اآلتية:
اج الحيييييوا  وإ تيييياج إ تيييي -أمييييران ال بييييا  -األلبييييا   -االقتصيييياز اليرا يييي   -اإلرشيييياز اليرا يييي   -األراضيييي  
تك ولو يييييا  -تربييييية ال بييييا  - الميكروبيولو يييييا اليرا ييييية -أمييييران ال بييييا   -ال بييييا  اليرا يييي   -الييييزوا   
-الفاكهييييية  -اليهيييييور و باتيييييا  اليي ييييية وت سيييييي  الحيييييزا    -الخضييييير  -الحشيييييرا  االقتصيييييازية  -األغذيييييية 
 (0يرا يةاله زسة ال -الوراثة  -المحاصيل  -الم تمع الريف  -المبيزا  

 

 مركز التميز واملعامل املعتمدة واملؤهلة لالعتماد بالكلية
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 ومزارع الكليةمبانى 
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 منشآت ومبانى الكلية
 -تتكو  كلية اليرا ة م   زة مبا   ه :

الدور االرضى الجهة الغربية ويشمل : المعمل المركزى ) وحدة -مبنى ككية الزراعة الجديد ويتكون من سبع طوابق: -1
مكتققب معققاون الككيققة وبصققمة الحضققور -مطبعققة الككيققة-مكتققب الجمعيققة العكميققة لحمايققة البيئققة  – ءسققالمة الغققذا
صققالة -(1معمققل تصققنيع الصققناعات الغذائيققة ) -مصققكى لكسققيدات -الوحققدة الحسققابية-مققدير الحسققابات-واالنصققرا 

- -لتوريققدات(ا-)الشققئون الماليققة-المخققازن-: شققئون الطققالبكققال مققن الجهققة الشققرقية وتشققمل-(1تصققنيع األلبققان)
 (2صالة تصنيع األلبان)

 :مكتبة الدراسقات العكيقا–قسم إنتاا الدواجن  : الجهة الشرقية-:قسم اإلنتاا الحيواني الجهة الغربية-الدور األول-
 0مكتبة الطالب

 :يقة الجهة الغربيقة: مكتقب و كيقل الكك- وحدة ضمان الجودة- السكرتارية-مكتب العميد : إدارة الككية -الدور اللاني
اسقتراحة  -وكيل الككية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مكتب شئون هيئة التدري  - علكدراسات العكيا والبحو 
الجهققة الشققرقية :مكتققب أمققين  -معمققل النققت ألعضققاء هيئققة التققدري    - العيققادة الطبيققة -أعضققاء هيئققة التققدري 

مكتقب وكيقل الككيقة   -كقاديمي ل االزمقات و الكقوارعالخقريجين ل االرشقاد األ –الخزنقة  -معمل ألنقت لكطقالب -الككية
                                                      0مكتب رعاية الشباب  -لشئون التعكيم والطالب

 :0؛الجهة الشرقية قسم األلبان قسم الصناعات الغذائية الجهة الغربية: -الدور اللالع 
 :0قسم النبات الزراعى : قسم المحاصيلل الجهة الشرقية : الجهة الغربية -الدور الرابع 
 : 0(515قاعة السمينار)-(516مدرا طالب )-قسم البساتين-الدور الخام 
 : شقققئون العقققامكين - الكنتقققروالت -االسقققتحقاقات -(610) مقققدرا طقققالب (609) مقققدرا طقققالب-القققدور السقققاد-

 0الككيةشبكة موقع  -اإلدارة الهندسية -الدراسات العكيا -األرشي 
)ب( ويتكون من خمسة طوابق وتضقم حجقرات المعامقل ومكاتقب أعضقاء هيئقة التقدري  ويوجقد  مبنى ككية الزراعة  -2

بالققدور األرضققي أقسققام االقتصققاد الزراعققي والهندسققة الزراعيققة ويشققغل قسققم المبيققدات الققدور اللققاني وقسققم الحشققرات 
 ناو من الدور الخام  الذي يضم قسم الورالة.الدور اللالع وقسم األراضي الدور الرابع وجو  االقتصادية

 0مزرعة الدواجن ومبنى صوب أمراض النبات بمدينة سخا ىمبن  -3
 0مزرعة االنتاا الحيوانى خك  سور الجامعة بجوار مركز الزراعة المحمية -4
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 إحصائي بتعداد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بأقسام كلية الزراعةبيان 
 م2019/2020للعام اجلامعى 

 

 

 ر يـس القســم القســم

 أ زاز هي ة التزريس

استاذ 
 متفرغ

 أستاذ
أستاذ 
 مسا ز

 مزرس
مزرس 
 مسا ز

 معيز
الم موع  
 الكلى 

 23 1 1 1 1 4 15 سعد الحناوى  د/ أحمد االراضى والمياة

 20 1 1 - 2 7 9 محمد فوزي الصفتيأ.د/  االقتصاد الزراعى

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

 النبات الزراعى
تحت إشراف وكيل الكلية لشئون 

 التعليم و الطالب
12 8 5 3 1 2 31 

 18 1 1 1 1 2 12 إبراهيم  عبد الرازقأ.د/  االنتاج الحيوانى

 16 2 - 2 2 5 5 أ.د/ رياض يوسف نوفل إنتاج الدواجـــن

 الصناعات الغذائية
وكيل الكلية تحت إشراف 

 للدراسات العليا
11 6 4 1 1 1 24 

 18 2 - 3 2 2 9 تحت إشراف عميد الكلية الحشرات االقتصادية

 35 2 1 4 5 5 18 محمد السيد محمد المحروقىأ.د/ البساتــــــين

كيمياء وسمية 

 المبيدات
 26 2 0 2 4 6 12 أ.د/ أحمد عبد الحميد أبوزيد

 23 1 1 2 4 3 12 الدجويإبراهيم سعد أ.د/  المحاصيل

 الوراثة
تحت إشراف وكيل الكلية لشئون 

 البيئة
6 3 3 1 2 1 16 

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

 282 19 11 24 39 56 133 اإلجمالــــي

  



 27 

 بالكلية الئحة نظام الدراسة والتسجيل
 : النظام الدراسيـ 

ل إجباريينالناام الدراسي المتبع هو ناام الساعات المعتمدةل وفيه يقسم العام الدراسي إلى فصكين دراسيين 
أسبوعًال باإلضافة إلى فصل صيبي اختياري عبارة عن لمانية  15البصل الخريبي والبصل الشتوي وكل منهما 

 ة لكمقررات التي تدر  في هذا البصل(ل )عكى أن يتم مضاعبة الساعات الدراسية األسبوعية المخصص  أسابيع
 هذا عدا فترة االمتحانات.

 : الربامج الدراسيةـ 
في في العكوم الزراعية برامج دراسيةل التي تؤهل لدرجة البكالوريو  لكككية سبعة تضم الخطة الدراسية      

لب لدرجة البكالوريو  في باإلضافة إلى برنامج الهندسة الزراعية الذي يؤهل الطا تخصت البرنامج الدراسي
و لكطالب فرصة اختيار مجموعة مقررات تكسبه عمقًا في تخصت ال ويتأ&ب&ا( 3الهندسة الزراعية )مادة 

ويشار إلى هذا التوجه في السجل الدراسي لكطالب ) سجل  داخل التخصت الرئيسي لكبرنامج)توجه( فرعي 
 تقديرات الطالب(.

 : للتخرج عدد الساعات املعتمدة املطلوبةـ 

( 3يشترط لحصول الطالب عكى درجة البكالوريو  في أحد البرامج أو التوجهات البرعية الموضحة في المادة )
  ساعة معتمدة ) مائة وأربعون ساعة معتمدة ( عكى األقل بنجاو. 140أن يقوم الطالب بدراسة 

 : التسجيلـ 

لك بالنسبة لكطالب الجدد أو الطالب المستمرين. يقوم تنشر مواعيد التسجيل في التقويم األكاديميل سواء كان ذ
عداد جدوله الدراسيل البرامجالطالب بمساعدة مرشد  األكاديمي بتعبئة نموذا التسجيلل وباختيار المقررات و  ل وا 

 وتعبئة النماذا الخاصة بذلكل وتسكيمها إلى إدارة القبول والتسجيل بعد اعتمادها من المرشد األكاديمي.

الطالب مسجاًل إذا أنهى متطكبات التسجيل وسدد الرسوم الدراسية وعكى إدارة القبول والتسجيل أن تنشئ يعتبر 
مكبًا أكاديميًا لكل طالب يحتوى عكى كامل ولائق االلتحاقل وكذلك عكى صور من جدوله الدراسي ونماذا الحذ  

 ي.واإلضافة ....إلخل ويجب أن يحدع هذا المك  في نهاية كل فصل دراس

 : تسجيل الطالب املنذر أكادميياـ 
الطالب الذي حصل عكى إنذار أكاديمي يسجل في الحد األدنى لكعبء الدراسي في البصل الدراسي التاليل وال يجوز تجاوز ذلك إال 

 من الئحة االمتحانات.( 50)بموافقة عميد الككية بناًء عكى توصية المرشد األكاديميل استنادًا إلى المادة 

 : املتطلب السابق ملقررـ 
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ال يجوز تسجيل الطالب في أي مقرر دراسي يشترط له متطكب سابق ما لم يكن قد اجتاز بنجاو ذلك المتطكبل 
 وال يتم تجاوز ذلك إال بموافقة نائب رئي  الجامعة لشئون التعكيم والطالب بناء عكى توصية من عميد الككية.

 : العبء الدراسيـ 
جمو  الساعات المعتمدة التي يسجكها الطالب في فصل دراسي معين. وهذا العبء يختك  هو م الدراسيالعبء 

وتعارضاتهل وفى جميع  الدراسيل ولارو  الجدول الدراسيومستوا   العكميمن طالب إلى آخر طبقًا الستعداد  
 األحوال يراعى التالي:

  ساعة معتمدة أسبوعيًال إال في الحاالت التي يتوق  عكيها تخرا الطالب فيجوز  21الحد األعكى لكتسجيل
وموافقة  تجاوز هذا الحد في البصل الدراسي األخيرل وذلك بموافقة المرشد األكاديمي ومنسق البرنامج الدراسي

 ساعات معتمدة. 6أال تتجاوز هذ  الزيادة  ل بشرطمجك  الككية

  اعة معتمدة ويستلنى من ذلك الطالب الذي بقى عكى تخرجه أقل من ذلكل وذلك س 12الحد األدنى لكتسجيل
 .وذلك بموافقة مجك  الككية في البصل الدراسي األخير

   لالع ساعات  فييتوق  عكيها تخرا الطالب فيجوز تجاوز الحد األعكى  التيالحاالت  فيمعتمدةل إال
وموافقة  بموافقة المرشد األكاديمي ومنسق البرنامج الدراسيوذلك ويجوز التغاضي عن الحد األدنى معتمدةل 

 .مجك  الككية

 تعرض الحاالت األخرى لتجاوز الحدود العكيا والدنيا عكى مجك  الككية التخاذ ما يرا  بشأنها . 

ا فى وفى جميع األحوال يتم االلتزام بالقوانين المنامة في الحد األدنى لسنوات التخرا والمنصوت عكيه       
 قانون تنايم الجامعات. 

 : فرتات التسجيل واحلذف واإلضافةـ 
 :اآلتيل يراعى الدراسياالعتبار الحد األعكى والحد األدنى لكعبء  فيمع األخذ 

 يخصت األسبو  األول من البصل الدراسي لكتسجيلل وتبدأ الدراسة مع بداية األسبو  اللاني مباشرة. -

 ل وخالل األسبو  اللالع بالحذ  فقط.اللانيالل األسبو  يسمح لكطالب بالحذ  واإلضافة خ -

يخصت األسبو  األول من البصل الدراسي الصيبي لكحذ  واإلضافةل وتبدأ الدراسة في اليوم اللالع من  -
 األسبو  األول.

الحد األدنى من الطالب لكتسجيل في مقرر دراسي هو خمسة طالب لكمقرر الواحد عكى أن يكون هذا المقرر  -
من المقررات الدراسية التي يطرحها القسم خالل البصل الدراسي المنوط بذلك ولمجك  الككية إعادة النار فى 

 هذا العدد حسب مقتضيات الحاجة. 
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ة بذلك وبمشاورة ومساعدة المرشد األكاديمي وموافقتهل لم تسكم النماذا يقوم الطالب بتعبئة النماذا الخاص -
 إلى إدارة القبول والتسجيل.

 : االنسحاب من مقررـ 

يجوز لكطالب االنسحاب من أي مقررل بعد موافقة المرشد األكاديمي ومحاضر المقررل وذلك حتى نهاية األسبو  
األسبو  الرابع من البصل الصيبيل مع مراعاة الحد األدنى لكعبء اللامن من البصكين الخريبي والشتويل ونهاية 

 تكك تدخل وال االنسحابل قبل المقررة الغياب نسبة تجاوز قد يكون أال بشرط ل"Wالدراسيل ويرصد له الرمز "
ذا. الطالب معدل حساب في المقررات  له ويرصد المقرر في راسباً  الطالب يعتبر المحددة البترة بعد االنسحاب تم وا 
 ".F"التقدير

 : االنسحاب من الفصل الدراسيـ 

 طبقا لكقواعد التالية: الدراسيتنام أمور االنسحاب من البصل 

  يجوز لكطالب االنسحاب الككى من البصل الدراسي بتوصية من المرشد األكاديمي وموافقة مجك  الككيةل عكى
ن الخريبي والشتويل ونهاية األسبو  الخام  من بداية أال يتجاوز ذلك نهاية األسبو  العاشر من بداية البصكي

 البصل الصيبي.

  الطالب المستمر الذي لم يحضر لكتسجيل خالل فترتي التسجيل والحذ  واإلضافة يعتبر منسحبًا من البصل
 الدراسي.

  قةل ولكمجك  البقرة الساب فيينار مجك  الككية في طكبات االنسحاب التي تقدم بعد نهاية البترة المسموو بها
 اتخاذ القرار المناسب.

 قةمتتالية أو متبر  ال يجوز أن يتجاوز عدد البصول التي ينسحب منها الطالب عن أربعة فصول دراسية. 

 : تأجيل القبولـ 

 تنام أمور تأجيل قبول الطالب طبقا لكقواعد التالية:

الككية خالل أسبو  التسجيلل ووافق عكيه يجوز تأجيل قبول الطالب لبصل دراسي واحد إذا تقدم بطكب لعميد  
 عميد الككية.

ذا لم يسجل في الالطالب الذي يقبل ب  ككية ولم يسجل خالل أسبو  التسجيل يعتبر منسحبًا من البصل الدراسيل وا 
 يسجل في العام التالي كطالب باق لإلعادة.البصل الذي يكيه 

 : االنقطاع عن الدراسةـ 

( 52وانقطع عن الدراسة ولم يقدم طكب انسحابل يعامل معامكة الغائب طبقًا لكمادة ) الطالب المستمر الذي سجل
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 .من الئحة االمتحانات

 : تغيري الربنامج الدراسيـ 

يجوز لكطالب تغيير برنامجه الدراسيل وذلك بعد أخذ رأى المرشد األكاديمي ومنسق البرنامج وموافقة عميد 
ب بعض المقررات التي اجتازها الطالب في برنامجه السابقل بشرط أن الككية. وفي هذ  الحالة يمكن احتسا

 يعادلها منسق البرنامج الجديد بمقررات البرنامج المحول إليه.

 : حضور الطالبـ 

يعتبر حضور الطالب جزء من العمكية التعكيميةل ومبترض أن يحضر الطالب جميع المحاضراتل وحصت 
٪ من مجمو  ساعات االتصال 20التمارينل والمعامل والورش والتدريب. فإذا بكغت نسبة غيابه في أي مقرر 
ل ويحرم الطالب من دخول االمتحان النهائي لكمق ًً ٪ 25إذا تجاوزت نسبة غيابه  ررالمحددة لكمقرر ينذر أكاديميًا

هذا المقرر ويرصد  فيمن مجمو  ساعات االتصال المقررة لكمقرر بغير عذر يقبكه مجك  الككيةل فيعتبر راسب 
 ".Fله التقدير "

 : مستويات الدراسةـ 

 يصن  الطالب ألناء دراستهم لكحصول عكى درجة البكالوريو  إلى أربعة مستويات دراسية:

 ساعة معتمدة بنجاو.  30وهم الطالب الذين لم يتموا دراسة  :املستوى األول

 ساعة معتمدة بنجاو.      65ساعة معتمدة إلى أقل من  30وهم الطالب الذين أتموا دراسة من  املستوى الثاني: 

 ساعة معتمدة بنجاو.  96ساعة معتمدة إلى أقل من  65وهم الطالب الذين أتموا دراسة من  املستوى الثالث:

 ساعة معتمدة عكى األقل بنجاو.  96وهم الطالب الذين أتموا دراسة  املستوى الرابع:

 التدريب الصيفي

    يكك  الطالب المنقولين من المستوى اللاني لكلالع بأداء التدريب الصيبي العام بأقسام الككية المختكبة  -

 في أقرب فصل صيبي تالي إلتمام الطالب ساعات المستوى.    

الدراسة أو     الطالب المنقولين من المستوى اللالع لكرابع بأداء التدريب الصيبي الخات وفقا لبرنامج يكك -
 توجه الطالب في أقرب فصل صيبي تالي إلتمام الطالب ساعات المستوى.

 ساعات تدريب يوميا  8مدة التدريب الصيبي العام والخات أربعة أسابيع لكل منهما وذلك بواقع  - 

 ويحدد مجك  الككية أماكن التدريب وناام توزيع الطالب وناام المتابعة والتقييم لعمكية التدريب.    

 ال تمنح شهادة التخرا إال لكطالب الذين أتموا بنجاو التدريب الصيبي العام والخات المشار إلية  -      
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 قبل التخرا. ويجوز أن يسمح لكطالب المتخكبين عن/أو الراسبين في التدريب بأدائه   

 :   مشروع التخرجـ 
 يكك  طالب المستوى الرابع  بإعداد مشرو  التخرا وذلك وفقا لكبرنامج الدراسي والتوجه البرعي. -

 المدة القصوى لكدراسة

لسنة  49المدة القصوى لكدراسة بجميع البرامج تحدد طبقا لكقواعد المنامة لذلك بقانون تنايم الجامعات  _
 .التنبيذية وتعديالته وما يستجد من قوانين ولوائح أخرىم والئحته 1972

 : الفصل من الكليةـ 

 يبصل الطالب في الحاالت التالية:

 ( من هذ  الالئحة.22تجاوز عدد مرات االنسحاب المسموو به طبقًا لكمادة ) إذا -

بيذية أو القوانين والكوائح قانون تنايم الجامعات والئحته التنإذا لم ينه دراسته في المدة القصوى التي حددها  -
 الالحقة.صدر بحقه قرار فصل بسبب سكوكي أو أخالقي.

 إذا صدر بحقه قرار فصل بسبب سكوكي أو أخالقي. -

 نظام الدراسة بالكلية

 -نظام الساعات املعتمدة:تعمل الكلية ب

العمكية لكمقرر )وتحسب هي عدد الساعات التي يتكقاها الطالب في المحاضرة الوحدة مضافا لها عدد الساعات و 
 -كاالتي:(  عات المعتمدة ساعة واحدةاالس ساعة تحسب في (2) الساعات العمكية

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

 ساعات معتمدة 2= ( ساعة عمكي 2+ محاضرة ساعة1)  مادةال
 -الدراسة بالككية : وفيما يكي جدول يوضح الساعات المعتمدة المطكوبة خالل سنوات

 عدد الساعات المعتمدة المتطكقققب م
 المجمو  اختياري اجبققاري

 12 8 4 متطكبات الجامعة 1

 متطكبات الككية 2
 )المستويات االول واللاني(

59 6 65 
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( واال يكون قد رسب في أي مقرر دراسي خالل فترة 5ل2المعدل البصكي في كل فصل عن ) لال يق -:تبة الشرف 
 دراسته بالجامعة.

 ( للمقرر عدد الساعات المعتمدص× مجموع ) النقاط الحاصل عليها الطالب في كل مقرر= المعدل الفصلي 

 اجمالي الساعات المعتمده

 (100× مجموع ) الدرجات الحاصل عليها في االربع مستويات الدراسيه(= النسبة المئوية للتلرج 

 مجموع الدرجات العظمي للمقررات

وعدد ساعتها  100عكما بان درجات الطالب تضرب في عدد ساعات المادة المعتمدة بمعني ان المادة درجتها من 
 (300معتمدة ملال تكون في التراكمي الدرجة من )ساعات 3

 سواء للمادة او التقدير الكلي. التقدير

 التقدير العام للتخرج : ـ 

هو التقدير الذى يحصل عكية المتخرا من الككية حسب المعدل التراكمى لكتخرال وتحسب التقديرات بنب  الناام 
 المتبع فى حساب تقديرات المواد كالتالى:

 التقدير الرمز عدد النقاط المئوية لكدرجةالنسبة 

 ممتاز)+( +A 4الي اقل من  7ل3من 100الي  95من
 ممتاز A 7ل3الي اقل من  4ل3من 95الي اقل من  90من
 (-ممتاز) -A 4ل3الي اقل من  1ل3من 90الي اقل من  85من
 جيدجدا)+( B+ 1ل3الي اقل من  8ل3من 85الي اقل من  80من
 جيدجدا B 8ل2الي اقل من  5ل2من 80 الي اقل من75من
 جيد)+( C + 5ل2الي اقل من  2ل2من 75الي اقل من  70من
 جيد C 2ل2الي اقل من  9ل1من 70الي اقل من  65من
 مقبول)+( D + 9ل1الي اقل من  6ل1من 65الي اقل من  60من
 مببول D 6ل1الي اقل من  3ل1من 60الي اقل من  55من
 ( مشروط-مقبول) -D 3ل1الي اقل من  1من 55الي اقل من  50من

 متطكبات البرنامج 3
 )المستويات اللالع والرابع(

39 
 مواد اجباري37)

 ساعة تدريب عام  1+  
 تدريب خات(ساعة 1+ 

24 63 

 ساعة140 38 102 المجمو  
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 راسب F صبر 50اقل من 

 :مرتبة الشرفـ        
في  2.5قل معدلة البصكي عن أال يتقدير جيد جدا عكى األقل عكى يمنح المتخرا مرتبة شر  إذا حصل عكى 

 .خالل دراسته بالجامعةاى فصل دراسي  وأال يكون قد رسب في أي مقرر دراسي 

 : اإلنذارات األكادمييةـ 

" الي فصل ل وال يسجل الطالقب فقي البصقل الدراسقي 3ل1انذار اكاديمي اذا حصل عكي معدل تراكمي اقل من " -1
 ساعة(12التالي اال في الحد االدني لعدد ساعات )

 % من عدد الساعات المقررة لكل مقرربغير عذر يقبكه مجك  الككية .25اذا تغيب الطالب عن الدراسة  -2

 : إعادة مقررـ 
وتحسب  ذلك المقررل واالمتحان فيه مرة أخرىطرو  إذا رسب الطالب في أي مقرر إجباري عكيه إعادته عند
أو استبدالها.   . أما المقررات االختيارية فكه إعادتهالساعات المعتمدة لكمقرر مرة واحدة في المعدل التراكمي

حتسب تقديرات المقررات التي رسب فيها الطالب في معدله وذلك بعد تسديد الرسوم المقررة لإلعادةل هذا وت
 . التراكميل وتاهر في سجكه األكاديمي

 : احلرمان من االمتحان النهائيـ 
يحرم الطالب من دخول االمتحان النهائي لجميع المقررات التي قام بتسجيكها في البصل الدراسي إذا تغيب 

" )راسب( وال يوجه Fل ويرصد له "بغير عذر يقبكه مجك  الككيةمن عدد ساعات كل مقرر  %  25 عن الدراسة
ذا قبل مجك  الككية عذر الطالب فيعتبر منسحبًا من البصل ويرصد له  له إنذار أكاديمي في ذلك البصل. وا 

 W0الرمز"

 الويل:ة القبول بالكلية لطالب الفرقة اسياسـ 

يحققددها المجكقق  االعكققي لكجامعققات حسققب السياسققات القوميققة  التققييققتم قبققول الطققالب وفقققا لقواعققد القبققول       
لكتعكيم و بعد أخذ رأى مجال  الجامعات و مجال  الككيات حيع يتم ترشيح هقذ  البئقات مقن الطقالب عقن طريقق 

 والتي يمكن تكخيصها كاالتى: الجغرافيالتوزيع  مراعاةمكتب تنسيق القبول بالجامعات بترتيب درجات النجاو مع 
 المصرية شعبة العكوم )القسم العام( العامة اللانوية شهادةطالب الحاصكين عكي ال  -1
 المصرية شعبة الرياضيات  )قسم الهندسة الزراعية(. العامة اللانوية شهادةالطالب الحاصكين عكي  -2
   فين من الدول العربية أو األجنبية )مصريين( ويرغبو العامة اللانوية شهادةالطالب الحاصكين عكي  -3

 الدراسة ويتم توزيعهم من خالل مكتب التنسيق.  إتمام    
   الطالب الوافدون  من الدول العربية أو األجنبية ويصدر بقبولهم قرار من وزير التعكيم العالي ويكون  -4
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    تحويكهم ونقل قيدهم بقرار منهل وفي جميع األحوال ال يجوز أن يزيد عدد المقبولين أو المحولين في    
 .العربية% من عدد الطالب المقبولين من أبناء جمهوريه مصر  10كل ككيه عكي     
 كانوا  أومن ككيات غير مناارة أو معاهد عكيا استنبذوا سنوات الرسوب بها  المحولونالطالب  -5

 بمستويات أعكى ولم يوفقوا.     
    تم دراستها بالككية المحول منها   التيمن ككيات مناارة وبعمل مقاصة بين المواد  المحولونالطالب  -6

 بالبرقة األولى مرة لانية. قيد البد من  أنةتدر  بالككية المحول اليها تبين  التيوالمواد     

 سياسة القبول بالكلية لطالب الفرق األعلى:ـ 

يعقققد امتحاناتهققا بككيققة  والتققيلكمعاهققد البنيققة الصققناعية بشققبرا  الطققالب الحاصققكين عكققى المسققابقات المركزيققة -1
 –الزراعة )جامعة عين شم ( حيع يرد مك  الطالب مقن مكتقب التنسقيق ويقتم قبقول الطالقب بالبرققة اللانيقة 

 .بيولوجيقسم  –عكى دبكوم صنايع   حصولهنارا لحصول الطالب عكى عامين بالمعهد بعد 
المحتقوى  –بيقان حالقة الطالقب  –ات مناارة ويشترط موافقة الككيتين عكقى التحويقل الطالب المحولين من ككي -2

المققواد بققالمواد السققابق دراسققتها مققن حيققع السققاعات العمكيققة  هققذ ومطابقققة  –درسققت مققن قبققل  التققي العكمققي
 إلقىب لمقواد التخكق  فأنهقا تنققل لكطالق باإلضقافةكان هناك مواد غير مطابقة حتى خم  مقواد  إذا -والنارية 

 كانت أكلر من ذلك فإن الطالب يعيد السنة الدراسية المحول منها.  إذاالسنة التالية أما 
 –بالزققازيق  اإلنتاجيقةبشبرا أو معهقد الكبايقة  الزراعيالطالب الحاصكين عكى بكالوريو  من معهد التعاون  -3

مرحكقة  فقيلعمل معادلة بككية الزراعة لكتسجيل بالدراسقات العكيقا فيقومقوا بدراسقة سقت مقواد مسقتحدلة بالككيقة 
 البكالوريو . 

 :  اخلطوات املتبعة لقيد الطالبـ 

 بإرسقالكشو  الطالب المرشحين ومكبقاتهم لكقل جامعقة لقم تققوم الجامعقة بقدورها  بإرساليقوم مكتب التنسيق  -1
 هذ  لكشو  لكككية المرشحين اليها.

بترخيقققت مققن  إالالدراسققة و ال يجققوز القيققد بعققد ذلققك  افتتققاويقيققد الطالققب بالككيققة بنققاء عكققى طكققب يقدمققه قبققل  -2
 يقررها مجك  الجامعة. التيحدود القواعد  فيمجكق   الككية 

خكققو  مققن  الطبققيو بعققد أن يلبققت الكشقق  يققتم قيققد الطالققب بالككيققة بعققد اسققتيباء أوراقققه وأداء الرسققوم المقققررة  -3
يضققعها المجكقق  األعكققى  التققييتقققدم لهققا وفقققا لكقواعققد  التققياألمققراض المعديققة و صققالحيته لمتابعققة الدراسققة 

 لكجامعات و مجال  الككيات.
 تبرغ الطالب لكدراسة. -4

 : ما يكى  الككية مك  لكل طالب يحتوى عكى جميع األوراق المتعكقة بالطالب وعكى األخت فييعد        
  . األوراق المقدمة ألجراء القيد  - أ
 و نتائجها وتقديراتها (. واالمتحاناتبيان أحوال الطالب الدراسية و تواريخها ) القيد  - ب
 بيان العقوبات التأديبية الموقعة عكيه. - ت
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 لكطالب. العسكريأوجه النشاط الرياضي و األجتماعى و  - ع
و يعد سجل خات بكل طالب يدون به بيان ما تضقمنه مكبقه فضقال عقن تقاريخ خروجقه مقن الجامعقة و سقببه  - ا

 الجامعة. في األخرىالككية و  فيوعمكه بعد التخرا ل و يكون هذا السجل من صورتين و تحبا أحداها 
 : وى االوللطالب املست سياسة التحويلـ 

يحقددها المجكق   التقيتتوافق مع القواعد العامقة لكتحقويالت عكقي مسقتوى الجامعقة ووفققا لقواعقد التحقويالت     
 : اآلتيةالحاالت  في األولي المستوىيجوز تحويل طالب  :  كاالتيوهى  االعكي لكجامعات

 البرققةالككيقة و فقي نبق  سقنه  فقيالقبقول  إليقهوصقل  القذيأذا كان الطالب حاصال عكقى الحقد األدنقى لكمجمقو   -
 الككية تسمح بتحويكه و يتم التحويل بموافقة مجك  الككيتين . إمكانياتوكانت  ولياأل 

القبقول فقى الككيقة فيجقوز التحويقل بققرار  إليقهوصقل  الذيأذا كان الطالب غير حاصل عكى الحد األدنى لكمجمو   -
 العام لحالته المرضية الطبيتوصيه من القومسيون من مجك  الككية المحول اليها بناء عكى 

 علي :الطالب بالسنوات األحتويل ـ 

يجوز تحويل طالب السنوات األخرى من ككيه الي نايرتها في ذات الجامعة أو في جامعه أخري بموافققة مجكق   -
الككيتين المختصتين وعكي طالب التحويل تقديم طكبه قبل افتتاو الدراسقة فقي الككيقة التقي يرغقب التحويقل أليهقال 

 ذا التاريخ.ويجوز لمجك  الككية عند الضرورة القصوي قبول التحويل بعد ه

يجوز نقل قيد الطالب من ككيه إلي أخري غيقر منقاار  فقي ذات الجامعقة أو فقي جامعقه أخقري بققرار مقن مجكق   -
الككيتققينل وذلققك بشققرط أن يكققون سققنه حصققوله عكققي اللانويققة العامققة مسققتوفيا الشققروط المؤهكققة لكقبققول بالككيققة 

 وحاصاًل عكي المجمو  الذي قبكته الككية في تكك السنة. 

التققي  واالمتحانققاتيحقتبا الطالققب بالمزايققا التقي تخولققه الرسققوم الجامعيققة التقي دفعهققا وأعمققال السققنة التقي تابعهققا  -
 أداهالوذلك فيما ال يتعارض مع أحكام الالئحة الداخكيه لكككية المحول أليها.

 يضع مجك  الجامعة المختت القواعد المنامة لتحويل الطالب و نقل قيدهم.  -

ع أألحوال يصدر باعتماد التحويل أو نقل القيد قرار من رئي  الجامعة التي تم التحويل أو النقل إليها أو في جمي -
 .ممن ينيبه من نوابه 

تعتبر القواعد التي يقرها مجك  الككية كشروط أضافية لتنايم عمكيه التحويل شقروط مكزمقه عنقد فحقت طكبقات  -
 . التحويل
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 م 2019/2020للعام اجلامعي  ختيارية املطروحة خالل الفصل اخلريفىبيان باملقررات اإلجبارية واال
 ساعة معتمدة ( 24طالب باقني لإلعادة وهم احلاصلني على اقل  واملستوى األول ) جديد 

 الربنامج العام
 -: املقررات اإلجبارية ملتطلبات الكليةـ 

كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

المتطكب 
 السابق

ساعات  معمل محاضرة
 معتمدة

 2 - 2 - - أساسيات الرياضة 11301
 2 2 1 - - الكيمياء الطبيعية 11001
 3 2 2 - - نبات زراعى عام 10401
 3 2 2 - - مبادئ الحيوان الزراعى 10801
 1 - 1 - - أساسيات االقتصاد 10202
 2 2 1 - - أساسيات الورالة 11201

 -: الكليةاملقررات االختيارية ملتطلبات 
 2 2 1 - - إنتاا األسماك 10502
 3 2 2 - - تربية النحل وديدان الحرير 10803
 3 2 2 - - مقدمة فى الهندسة الزراعية 11303
 3 2 2 - - تشجير وتجميل المدن والقرى 10943
 3 2 2 - - التلقي  الغذائى 10718
 3 2 2 - - تنمية المجتمع المحكى الريبى 10239
حريـة دراسـة هـذه املقـررات فـى اى مسـتوى دراسـي وفقـا للمتطلـب السـابق وزـا ال يتجـاو  للطالب 

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

كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

المتطكب 
 السابق

ساعات  معمل محاضرة
 معتمدة

 2 - 2 - - الحاسب االلى وتطبيقاته الهندسية 40001
 2 - 2 - - دراسة الجدوى وتقويم المشروعات 50001
 2 - 2 - - الكغة العربية 70142
 2 - 2 - - اللقافة الرياضية 80001
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م 2019/2020بيــان بــاملقررات اإلجباريــة واالختياريــة املطروحــة خــالل الفصــل اخلريفــى للعــام اجلــامعي 
ــد  ــاني ) جدي ــتوى الث ــى  واملس ــلني عل ــم احلاص ــادة وه ــاقني لإلع ــالب ب ــى  24ط ــأكثر ف ــدة  ف ــاعة معتم س

 املستوى األول (.
 الربنامج العام

 -: املقررات اإلجبارية ملتطلبات الكلية
 ساعات معتمدة معمل محاضرة المتطكب السابق كود المقرر اسم المقرر كود المقرر
 3 2 2 - - كيمياء حيوية زراعية 10701
 2 2 1 الكيمياء العضوية 11002 الكيمياء التحكيكية 11003
 3 2 2 - - أساسيات المحاصيل 11101
 2 2 1 - - أساسيات إنتاا الدواجن 10601
طبيعة وأرصاد جوية  10102 أساسيات االراضى 10101

 زراعية
2 2 3 

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

 2 2 1 مبادئ االقتصاد الزراعى 10201 االدارة المزرعية الحديلة 10203
 3 2 2 ميكروبيولوجيا زراعية 10402 تدوير المخكبات الزراعية 10423
 3 2 2 أساسيات االراضى 10101 وتسميد االراضى الصحراويةنام رى  10103
 3 2 2 أساسيات الخضر 10916 التقنيات الحيوية فى الخضر 10928
 2 2 1 أساسيات عكوم االلبان 10301 المشروعات الكبنية الصغيرة 10302

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

 ملتطلبات اجلامعة ةاملقررات االختياري
كود  اسم المقرر كود المقرر

 المقرر
 ساعات معتمدة معمل محاضرة المتطكب السابق

 2 - 2 - - الحاسب االلى وتطبيقاته الهندسية 40001
 2 - 2 - - دراسة الجدوى وتقويم المشروعات 50001
 2 - 2 - - الكغة العربية 70142
 2 - 2 - - اللقافة الرياضية 80001
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م 2019/2020م اجلـامعي بيان باملقررات اإلجبارية واالختياريـة املطروحـة خـالل الفصـل اخلريفـى للعـا
 . ساعة معتمدة ( 24طالب باقني لإلعادة وهم احلاصلني على اقل  واملستوى األول ) جديد 

 برنامج  اهلندسة الزراعية
 -: املقررات اإلجبارية ملتطلبات الكلية

كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة المتطكب السابق
 معتمدة

 2 2 1 - - الكيمياء الطبيعية 11001
 3 2 2 - - نبات زراعى عام 10401
هندسة تحكيكية + جبر + تباضل  11304

 وتكامل
- - 2 2 3 

 3 2 2 - - استاتيكا وديناميكا 11307
مقدمة فى الهندسة الزراعية  11308

 والنام الحيوية
- - 2 2 3 

 -: املقررات االختيارية ملتطلبات الكلية
 2 2 1 - - أساسيات إنتاا الدواجن 10601
 3 2 2 - - مقرر حر 10601

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 ةاملقررات االختياري
كققققققققققققققققققود 

 المقرر
كققققققققققققققققققققود  اسم المقرر

 المقرر
سقققققققققققققققققققاعات  معمل محاضرة السابقالمتطكب 

 معتمدة
 2 - 2 - - الحاسب االلى وتطبيقاته الهندسية 40001
 2 - 2 - - دراسة الجدوى وتقويم المشروعات 50001
 2 - 2 - - الكغة العربية 70142
 2 - 2 - - اللقافة الرياضية 80001

 



 39 

ـــامعي  ـــام اجل ـــى للع ـــل اخلريف ـــالل الفص ـــة خ ـــة املطروح ـــة واالختياري ـــاملقررات اإلجباري ـــان ب بي
ســاعة  24طــالب بــاقني لإلعــادة وهــم احلاصــلني علــى  واملســتوى الثــاني ) جديــد م 2019/2020

 معتمدة  فأكثر فى املستوى األول (.
 الربنامج  اهلندسة الزراعية

 -:املقررات اإلجبارية ملتطلبات الكلية
 

كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة المتطكب السابق
 معتمدة

 2 4 - - - 2رسم هندسى  11306
أساسققققيات وتطبيقققققات الكهربققققاء فققققى  11314

 الزراعة
- - 2 2 3 

 3 2 2 - - أساسيات المحاصيل 11101
 2 2 1 - - أساسيات إنتاا الباكهة 10901
طبيعة وأرصاد جوية  10102 أساسيات االراضى 10101

 زراعية
2 2 3 

 -: املقررات االختيارية ملتطلبات الكلية
مبادئ االقتصاد  10201 اإلدارة المزرعية الحديلة 10203

 الزراعى
1 2 2 

أساسيات اإلنتاا  10501 إنتاا األسماك 10502
 الحيواني

1 2 2 

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

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

 

 ساعات معتمدة معمل محاضرة المتطكب السابق كود المقرر اسم المقرر كود المقرر
 2 - 2 - - الحاسب االلى وتطبيقاته الهندسية 40001
 2 - 2 - - دراسة الجدوى وتقويم المشروعات 50001
 2 - 2 - - الكغة العربية 70142
 2 - 2 - - اللقافة الرياضية 80001
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 م2019/2020بيــان بــاملقررات اإلجباريــة واالختياريــة املطروحــة خــالل الفصــل اخلريفــى للعــام اجلــامعي 
 الرابع ( والثالث   املستويني) 

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

كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة المتطكب السابق
 معتمدة

 -: الفصل اخلريفي –املستوى الثالث 
 3 3 2 أساسيات المحاصيل 11101 إنتاا محاصيل الحقل 11104
 3 2 2 أساسيات انتاا الباكهة 10901 إنتاا الباكهة فى مصر 10902
 3 2 2 أساسيات الخضر 10916 إنتاا محاصيل الخضر 10917
 2 2 1 ميكروبيولوجيا زراعية 10402 أساسيات وقاية النبات 10403
 3 2 2 - - أساسيات اإلرشاد الزراعى 10221

  -: الفصل اخلريفي –املستوى الرابع 
أساسيات الزهور ونباتات  10929 إنتاا نباتات الزينة 10932

 الزينة
2 2 3 

 3 2 2 أساسيات الخضر 10916 الزراعة المحمية فى الخضر 10918
 2 2 1 - - إحصاء وتصميم التجارب 11102

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

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة تطكب السابقالم
 معتمد 

 3 2 2 حشرات عام 10802 المكافحة الحيوية 10808
 3 2 2 حشرات عام 10802 حشرات محاصيل الحقل 10810
 3 2 2 أساسيات وقاية النبات 10403 أمراض المحاصيل البستانية 10409

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

 

كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة تطكب السابقالم
 معتمد 

 3 2 2 أساسيات تربية نبات 11106 تربية المحاصيل بالتقنيات الحيوية 11107
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تربيققققققة المحاصققققققيل االسققققققتوائية  11108
 وتحت االستوائية

 3 2 2 نباتأساسيات تربية  11106

 3 2 2 - - الحشائش ومكافحتها 11111
 3 2 2 أساسيات المحاصيل 11101 تقسيم وتركيب المحاصيل 11112
تكنولوجيققققققا القطققققققن ومحاصققققققيل  11114

 األليا  النباتية
- - 2 3 3 

 3 3 2 أساسيات االراضى 10101 رى وتسميد المحاصيل الحقكية 11116
 إنتقققاا المحاصقققيل فقققى االراضقققى 11118

 حديلة االستصالو
- - 2 3 3 

 -: املقررات االختيارية جملال الفاكهة
كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة تطكب السابقالم
 معتمد 

 3 2 2 أساسيات الباكهة 10901 إعداد وتخزين الباكهة 10904
 3 2 2 أساسيات الباكهة 10901 إنتاا الموالح 10906
 3 2 2 أساسيات االراضى 10101 ورى الباكهة تسميد 10908
 3 2 2 - - إنتاا العنب 10911
 3 2 2 أساسيات الباكهة 10901 تربية وتقكيم الباكهة 10912
 3 2 2 - - الزراعة العضوية فى الباكهة 10913
 3 2 2 فاكهة المناطق االستوائية 10914 فاكهة المناطق الصحراوية 10914
 -:االختيارية جملال اخلضراملقررات 
كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة المتطكب السابق
 معتمدة

 3 2 2 إنتاا محاصيل الخضر 10917 إنتاا بذور المحاصيل 10919
 3 2 2 أساسيات الخضر 10916 إنتاا شتالت الخضر 10921
 3 2 2 أساسيات الخضر 10916 تربية نباتات الخضر 10923
 3 2 2 أساسيات الخضر 10916 محاصيل الخضر الشتوية 10925
 3 2 2 - - التقنيات الحيوية فى الخضر 10928

 -: املقررات االختيارية جملال الزهور ونباتات الزينة وتنسيق احلدائق
ساعات  معمل محاضرة المتطكب السابقكود  اسم المقرر كود المقرر
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 معتمدة المقرر
 3 2 2 - - والشجيرات ونخيل الزينةاألشجار  10934
 3 2 2 أساسيات تربية نبات 11106 تربية نباتات الزينة وزراعة األنسجة 10936
 3 2 2 - - إنتاا بذور وتقاوى نباتات الزينة 10940
 3 2 2 - - تشجير وتجميل المدن والقرى 10943
 3 2 2 - - أبصال الزينة والمتسكقات والنباتات المائية 10942
أساسيات الزهور ونباتات  10929 تقسيم الزهور ونباتات الزينة 10933

 الزينة
2 2 3 

 3 2 2 فسيولوجى نبات زراعى 10421 فسيولوجيا نباتات الزينة 10939
 م2019/2020يان باملقررات اإلجبارية واالختيارية املطروحة خالل الفصل اخلريفي للعام اجلامعي ب

 الرابع ( والثالث   ) املستويني
 :برنامج اإلنتاج احليواني والداجىن والسمكي ـ  2

 -:املقررات اإلجبارية ملتطلبات برنامج اإلنتاج احليواني والداجىن والسمكي  
كود  اسم المقرر كود المقرر

 المقرر
سققققاعات  معمل محاضرة طكب السابقالمت

 معتمد 
 -: الفصل اخلريفي –املستوى الثالث 

 3 2 2 أساسيات اإلنتاا الحيوانى 10501 فسيولوجيا الحيوان الزراعىأساسيات  10504
 3 2 2 أساسيات اإلنتاا الحيواني 10501 أساسيات تغذية الحيوان الزراعى 10505
 3 2 2 أساسيات الورالة 11201 أساسيات تربية الدواجن 10603
 3 2 2 الحيوانيأساسيات اإلنتاا  10501 أس  وأساليب االستزرا  السمكى 10507
 2 2 1 ميكروبيولوجيا زراعية 10402 اساسيات وقاية النبات 10403
 3 2 2 - - أساسيات اإلرشاد الزراعى 10221

 -: الفصل اخلريفي –املستوى الرابع 
 3 2 2 أساسيات اإلنتاا الحيوانى 10501 نام اإلنتاا الحيواني 10506
 3 2 2 أساسيات إنتاا الدواجن 10601 الصحة واآلمان الحيوي لكدواجن 10606
 2 2 1 - - إحصاء وتصميم التجارب 11102

 -: املقررات االختيارية من ختصصات أخرى مرتبطة بربنامج اإلنتاج احليواني والداجىن والسمكى
ساعات  معمل محاضرة تطكب السابقالمكود  اسم المقرر كود المقرر
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 معتمد  المقرر
 3 2 2 - - والبيطريةالحشرات الطبية  10809
 3 2 2 أساسيات الورالة 11201 ورالة عشائر 11205
 3 2 2 - - محتارات فى عكوم وتكنولوجيا األغذية 10716

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

كود  اسم المقرر كود المقرر
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة تطكب السابقالم
 معتمد 

 3 2 2 أساسيات اإلنتاا الحيواني 10501 إنتاا ماشية الكحم 10509
أساسيات تربية الحيوان  10503 إنتاا األغنام والماعز 10511

 الزراعي
2 2 3 

 3 2 2 - - تكنولوجيا جمع وحبا السائل المنوى واألجنة 10513
عداد مواد العك  10515 محاصيل العك  إنتاا  11115 تكنولوجيا تقييم وا 

 والمراعى
2 2 3 

أساسيات فسيولوجيا  10504 فسيولوجيا الغدد الصماء والجهاز العصبي 10518
 الحيوان الزراعي

2 2 3 

أساسيات تغذية الحيوان  10505 بيولوجيا األضافات الغذائية 10517
 الزراعى

2 2 3 

 -: املقررات االختيارية جملال إنتاج الدواجن
كود  المقرراسم  كود المقرر

 المقرر
ساعات  معمل محاضرة تطكب السابقالم

 معتمد 
 3 2 2 أساسيات إنتاا الدواجن 10601 أساسيات إنتاا ورعاية الدواجن 10607
 3 2 2 أساسيات تربية الدواجن 10603 ورالة الصبات فى الدواجن 10609
 3 2 2 فسيولوجيا الدواجنأساسيات  10604 فسيولوجيا النمو والغدد الصماء فى الدواجن 10613
 3 2 2 - - تكنولوجيا التبريغ والحضانة 10610
 3 2 2 أساسيات تغذية الدواجن 10605 األصنا  غير الغذائية فى أعال  الدواجن 10617
 3 2 2 - - تكنولوجيا مشاريع الدواجن 10618

 
 -:املقررات االختيارية جملال إنتاج األمساك

ساعات  معمل محاضرة المتطكب السابقكود  اسم المقرركود 
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 معتمدة المقرر المقرر
 3 2 2 أساسيات تغذية الدواجن 10605 أسماك الميا  العذبة والمالحة 10521
 3 2 2 - - أسماك الزينة 10523
 3 2 2 - - بيولوجيا األسماك واألحياء المائية 10525
أس  وأساليب االستزرا   10532 طرق صيد األسماك 10527

 السمكى
2 2 3 

الهضقققققم والتمليققققققل الغققققققذائى فققققققى  10529
 األسماك

- - 2 2 3 

 3 2 2 - - التغذية التطبيقية لألسماك 10531
 م2019/2020بيان باملقررات اإلجبارية واالختيارية املطروحة خالل الفصل اخلريفي للعام اجلامعي 

  الرابع ( والثالث   ) املستويني
 

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

كود  اسم المقرر المقرركود
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة المتطكب السابق
 معتمدة

 -:الفصل اخلريفي –املستوى الثالث 
 3 2 2 أساسيات تكنولوجيا األغذية 10702 كيمياء وتحكيل األغذية 10703
 3 2 2 ميكروبيولوجيا زراعية 10402 ميكروبيولوجيا األغذية 10704
 3 2 1 أساسيات عكوم األلبان 10301 أساسيات كيمياء األلبان 10303
 3 2 2 ميكروبيولوجيا زراعية 10402 ميكروبيولوجيا الكبن ومنتجاته 10304
 3 2 2 أساسيات عكوم األلبان 10301 تكنولوجيا الجبن 10406
  2 2 1 ميكروبيولوجيا زراعية 10402 أساسيات وقاية النبات 10403
 3 2 2 - - أساسيات اإلرشاد الزراعي 10221

 -: الفصل اخلريفى –املستوى الرابع 
 3 2 2 أساسيات تكنولوجيا األغذية 10702 جودة األغذية ومراقبة اإلنتاا 10706
 2 2 1 - - إحصاء وتصميم التجارب 11102

 -: بربنامج علوم األغذيةمقررات اختيارية من ختصصات أخرى مرتبطة 
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كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة المتطكب السابق
 معتمدة

 3 2 2 - - حشرات وآفات المخازن والمصانع 10813
تكنولوجيا إنتقاا وتسقويق منتجقات  10611

 الدواجن
 3 2 2 أساسيات إنتاا الدواجن 10601

 3 2 2 أساسيات اإلنتاا الحيواني 10501 إنتاا ماشية الكحم 10509
 3 2 2 - - مقرر حر -

 -: املقررات االختيارية جملال تكنولوجيا األغذية
كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة المتطكب السابق
 معتمدة

اإلنزيمات والتحوالت  10705 التخمرات الصناعية 10708
 الحيوية

2 2 3 

 3 2 2 أساسيات تكنولوجيا االغذية 10702 الزيوت والدهون ومنتجاتها  10710
 3 2 2 - - الشروط الصحية لمصانع األغذية 10712
 3 2 2 - - تعبئة وتغكي  األغذية 10714
مختققققارات فققققى عكققققوم وتكنولوجيققققا  10716

 األغذية
- - 2 2 3 

 -: املقررات االختيارية جملال األلبان
 معتمدة ساعات معمل محاضرة المتطكب السابق كود المقرر المقرراسم  كود المقرر
 3 2 2 أساسيات كيمياء األلبان 10303 تكنولوجيا الكبن السائل 10308
 3 2 2 أساسيات عكوم األلبان 10301 التشريعات الكبنية 10309
 3 2 2 - - مراقبة جودة األلبان ومنتجاتها 10312
معدات ووحدات إنتاا  11346 األلبانتعبئة وتغكي  منتجات  10314

 األغذية واأللبان
2 2 3 

 3 2 2 - - أساسيات تحكيم الكبن ومنتجاته 10316
 3 2 2 - - الكبن وتغذية اإلنسان  10318
مدخل إلى التكنولوجيا الحديلقة فقى  10320

 مجال األلبان
- - 2 2 3 
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)  م2019/2020بيــان بــاملقررات اإلجباريــة واالختياريــة املطروحــة خــالل الفصــل اخلريفــى للعــام اجلــامعي 
 الرابع (و الثالث   املستويني

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

كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة المتطكب السابق
 معتمدة

 -: الفصل اخلريفى –املستوى الثالث 
مورفولوجيققققققققققققا وتقسققققققققققققيم  10805

 الحشرات
 3 2 2 حشرات عام 10802

أساسقققققققققققققيات األمقققققققققققققراض  10405
 البكتيرية

 3 2 2 ميكروبيولوجيا زراعية 10402

كيميقققققاء وسقققققمية مبيقققققدات  11004
 اآلفات

 3 2 2 الكيمياء العضوية 11002

 2 2 1 ميكروبيولوجيا زراعية 10402 النباتأساسيات وقاية  10403
 3 2 2 - - أساسيات اإلرشاد الزراعي 10221

 -: الفصل اخلريفى –املستوى الرابع 
 3 2 2 حشرات عام 10802 الحشرات االقتصادية 10804
 2 2 1 نبات زراعى عام 10401 بيئة النبات الزراعي 10441
 2 2 1 - - إحصاء وتصميم التجارب 11102

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

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة المتطكب السابق
 معتمدة

 3 2 2 أساسيات الخضر 10916 الزراعة المحمية فى مصر 10918
 3 2 2 أساسيات اإلرشاد الزراعي 10221 البرامج واألنشطة اإلرشادية 10223
 3 2 2 مبيدات الحشائش والبطريات 11005 الحشائش ومكافحتها 11111

 3 2 2 - - مقرر حر -
 -:املقررات االختيارية جملال احلشرات االقتصادية

كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة المتطكب السابق
 معتمدة
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 3 2 2 حشرات عام 10802 بيئة الحشرات 10807
 3 2 2 كيمياء وسمية مبيدات االفات 11004 المكافحة الحيوية 10808
 3 2 2 الحشرات االقتصادية 10804 الحشرات الطبية والبيطرية 10809
 3 2 2 حشرات عام 10802 حشرات محاصيل الحقل 10810
حشقققققرات وآفقققققات المخقققققازن  10813

 والمصانع
- - 2 2 3 

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

كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة المتطكب السابق
 معتمدة

 3 2 2 - - أمراض ما بعد الحصاد 10407
أمراض المحاصيل  10409

 البستانية
 3 2 2 أساسيات إنتاا الباكهة 10901

النيماتودية األمراض  10411
 ومكافحتها

أساسيات األمراض البيروسية  10406
 والنيماتودية

2 2 3 

أمراض النباتات غير  10413
 الطبيكية

 3 2 2 أساسيات وقاية النبات 10403

فسيولوجيا النباتات  10415
 المريضة

 3 2 2 بيئة النبات الزراعي 10442

مضادات األكسدة  10417
 ومستحلات المقاومة

 3 2 2 كيمياء حيوية زراعية 10701

فسيولوجيا اإلجهاد البيئى  10419
 لكنبات

- - 2 2 3 

 -:املقررات االختيارية جملال مبيدات اآلفات
كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة المتطكب السابق
 معتمدة

 3 2 2 - - تكنولوجيا تجهيز المبيدات 11007
كيمياء وسمية مبيدات  11004 اآلفاتإدارة مكافحة  11009

 اآلفات
2 2 3 
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مكافحة الحشرات المنزلية  11011
 والقوارض

- - 2 2 3 

كيمياء وسمية مبيدات  11004 مقاومة اآلفات لكمبيدات 11013
 االفات

2 2 3 

 3 2 2 الكيمياء العضوية 11002 كيمياء المركبات اآلروماتية 11015
 3 2 2 - - كيمياء التحكيل الدقيق 11017

ـــامعي  ـــام اجل ـــى للع ـــل اخلريف ـــالل الفص ـــة خ ـــة املطروح ـــة واالختياري ـــاملقررات اإلجباري ـــان ب بي
 الرابع ( والثالث   ) املستويني م2019/2020

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

 

كود 
 المقرر

كود  المقرر اسم
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة المتطكب السابق
 معتمدة

 -: الفصل اخلريفى –املستوى الثالث 
 3 2 2 أساسيات الورالة 11201 ورالة الكائنات الدقيقة 11203
 3 2 2 - - الجينوم والبروتينات 11204
 2 2 1 نبات زراعى عام 10401 تقسيم البكتيريا 10424
 3 2 2 ميكروبيولوجيا زراعية 10402 الميكروبيةالخكية  10425
 2 2 1 ميكروبيولوجيا زراعية 10402 أساسيات وقاية النبات 10403
 3 2 2 - - أساسيات اإلرشاد الزراعي 10221

 -:الفصل اخلريفى –املستوى الرابع 
 3 2 2 أساسيات الورالة 11201 الورالة الكمية 11206
 3 2 2 - - ميكروبيولوجياالمواد المنتجة  10426
 3 2 2 ميكروبيولوجيا زراعية 10402 ميكروبيولوجيا تدوير المخكبات 10427

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

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة المتطكب السابق
 معتمدة

أساسيات تكنولوجيا  10702 ميكروبيولوجيا األغذية 10704
 األغذية

2 2 3 
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 3 2 2 مبادئ االقتصاد الزراعى 10201 اقتصاديات التعاون الزراعي 10218
 3 2 2 - - مقرر حر -

 -:املقررات االختيارية جملال الوراثة
كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة المتطكب السابق
 معتمدة

 3 2 2 - - ورالة عشائر 11208
 3 2 2 الجينوم والبروتينات 11204 الورالة والخكيه 11215
 3 2 2 - - ورالة فسيولوجية 11212
 3 2 2 الجينوم والبروتينات 11204 الورالة والمجتمع 11214
 3 2 2 - - الورالة الصيدالنية 11216
 3 2 2 - - ورالة الدروسبيال 11218

 -: املقررات االختيارية جملال امليكروبيولوجيا الزراعية
كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة المتطكب السابق
 معتمدة

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

ـــامعي  ـــام اجل ـــى للع ـــل اخلريف ـــالل الفص ـــة خ ـــة املطروح ـــة واالختياري ـــاملقررات اإلجباري ـــان ب بي
 الرابع ( والثالث   ) املستويني م2019/2020

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

كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة المتطكب السابق
 معتمدة

 الفصل اخلريفي –املستوى الثالث 
 3 2 2 مبادئ االقتصاد الزراعي 10201 اقتصاديات اإلنتاا الزراعي 10206
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 3 2 1 - - مجاالت العمل االرشادى 10224
المؤسسات والمنامات  10240

 االجتماعية الريبية
 3 2 2 مبادئ المجتمع الريبى 10238

أس  وأساليب االستزرا   10507
 السمكى

 3 2 2 أساسيات اإلنتاا الحيواني 10501

 2 2 1 ميكروبيولوجيا زراعية 10402 أساسيات وقاية النبات 10403
 3 2 2 - - أساسيات اإلرشاد الزراعي 10221

 : الفصل اخلريفى –املستوى الرابع 
االقتصادية والسياسية  التنمية 10207

 الزراعية
 3 2 2 مبادئ االقتصاد الزراعى 10201

 3 2 2 أساسيات اإلرشاد الزراعي 10221 البرامج واألنشطة اإلرشادية 10223
 3 2 2 مبادئ المجتمع الريبى 10238 المشكالت االجتماعية الريبية 10242

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

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة المتطكب السابق
 معتمدة

 3 2 2 أساسيات إنتاا الدواجن 10601 أساسيات إنتاا ورعاية الدواجن 10607
 3 2 2 أساسيات اإلنتاا الحيواني 10501 نام اإلنتاا الحيواني 10506
 3 2 2 أساسيات الخضر 10916 إنتاا محاصيل الخضر 10917
 3 2 2 أساسيات المحاصيل 11101 إنتاا محاصيل الحقل 11104
 3 2 2 - - مقرر حر -

 -:املقررات االختيارية جملال االقتصاد الزراعي
كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة المتطكب السابق
 معتمدة

اقتصاديات اإلنتاا  10206 واالئتمان الزراعى التمويل 10209
 الزراعي

2 2 3 

اقتصاديات اإلنتاا  10206 تقييم المشروعات الزراعية 10210
 الزراعي

2 2 3 

 3 2 2 - - محاسبة التكالي  الزراعية 10211
 3 2 2 - - اقتصاديات الموارد األرضية والمائية 10212
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 التجارب الخارجية االلكترونية 10213
 الزراعية

 3 2 2 التسويق الزراعي 10208

اقتصاديات اإلنتاا  10206 اقتصاديات التعاون الزراعى 10218
 الزراعي

2 2 3 

 -:املقررات االختيارية جملال اإلرشاد الزراعي
كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة المتطكب السابق
 معتمدة

البرامج واألنشطة  10223 التدريب االرشادى 10226
 اإلرشادية

2 2 3 

 3 2 2 مجاالت العمل االرشادى 10224 المطبوعات اإلرشادية الحديلة 10227
 3 2 2 - - الطرق والمعنيات اإلرشادية 10228
 3 2 2 - - إرشاد المرأة الريبية 10229
البرامج واألنشطة  10223 تحكيل المشكالت اإلرشادية 10230

 اإلرشادية
2 2 3 

البرامج واألنشطة  10223 جودة الخدمة اإلرشادية 10231
 اإلرشادية

2 2 3 

 -: املقررات االختيارية جملال اجملتمع الريفي
كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة المتطكب السابق
 معتمدة

 3 2 2 - - تحكيل االستيطان الريبى 10243
 3 2 2 مبادئ المجتمع الريبى 10238 الريبيةعكم اجتما  البيئة  10244
تنمية المجتمعات الريبية  10245

 المستحدلة
المؤسسات والمنامات  10240

 االجتماعية الريبية
2 2 3 

السكان الريبيون والتنمية  10246
 الريبية

 3 2 2 القيادة والتنمية الريبية 10241

 3 2 2 - - بحوع اجتماعية ريبية 10247
 3 2 2 - - تخطيط برامج التنمية الريبية 10248

ـــامعي  ـــام اجل ـــي للع ـــل اخلريف ـــالل الفص ـــة خ ـــة املطروح ـــة واالختياري ـــاملقررات اإلجباري ـــان ب بي
 -: الرابع ( والثالث   ) املستويني م2019/2020
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 برنامج اهلندسة الزراعية -7
 -: املقررات اإلجبارية ملتطلبات برنامج اهلندسة الزراعية والنظم احليوية

كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة المتطكب السابق
 معتمدة

 -: الفصل اخلريفى –املستوى الثالث 
 2 - 2 - - نارية الدوال والمعادالت التباضكية 11315
 3 2 2 - - هيدروليكا وميكانيكا موائع 11316
 3 2 2 - - تصميم آالت 11318
 3 2 2 - - المستوية وتطبيقاتهاالمساحة  11310
1130 نارية اإلنشاءات وتحكيل اإلجهادات 11312

4 
هندسة تحكيكية 

 +جبر+تباضل وتكامل
2 2 3 

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

 3 2 2 - - هندسة التصنيع الغذائي 11323
 3 2 2 - - والمنشآت الزراعيةهندسة المباني  11324
 2 2 1 - - إحصاء وتصميم التجارب 11102

 -: املقررات االختيارية ختصص هندسة القوى واآلالت الزراعية
كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة المتطكب السابق
 معتمدة

 3 2 2 - - صيانة جرارات وآالت زراعية 11325
 3 2 2 - - استصالو االراضىآالت  11326

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

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة المتطكب السابق
 معتمدة

 3 2 2 - - تكنولوجيا إدارة الميا  11330
 3 2 2 - - تصميم نام الري والصر  11331
 -:االختيارية ختصص هندسة التصنيع الزراعي وتكنولوجيا ما بعد احلصاداملقررات 
كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة المتطكب السابق
 معتمدة
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 3 2 2 - - هندسة مصانع األغذية واأللبان 11335
 3 2 2 - - تكنولوجيا فصل المواد الزراعية 11336
 3 2 2 - - المواد الزراعيةهندسة نقل وتداول  11337

 -:املقررات االختيارية ختصص هندسة النظم احليوية
كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة المتطكب السابق
 معتمدة

 3 2 2 - - هندسة التحكم البيئى 11340
نام التحكم البيئى فى المنشآت  11341

 الزراعية
- - 2 2 3 

ــامعي  ــام اجل ــى للع ــل اخلريف ــالل الفص ــة خ ــة املطروح ــة واالختياري ــاملقررات اإلجباري ــان ب )  م2019/2020بي
 -: الرابع( والثالث    املستويني

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

 ساعات معتمدة معمل محاضرة المتطكب السابق كود المقرر اسم المقرر كود المقرر
 -:الفصل اخلريفى –املستوى الثالث 

 3 2 2 ميكروبيولوجيا زراعية 10404 ميكروبيولوجيا االراضى الزراعية 10106
 3 2 2 أساسيات االراضى 10101 صخور ومعادن االراضى 10107
 3 2 2 - - صيانة االراضى 10114
 3 2 2 - - إنتاا محاصيل الحقل 11104
 3 2 1 ميكروبيولوجيا زراعية 10402 أساسيات وقاية النبات 10403
 2 2 2 - - أساسيات اإلرشاد الزراعي 10221

 -:الفصل اخلريفى –املستوى الرابع 
 3 2 2 - - أساسيات الرى والصر  الزراعي 10109
 3 2 2 طبيعة وأرصاد جوية 10102 طبيعة االراضى 10110
 2 2 1 - - التجاربإحصاء وتصميم  11102

 
 -:مقررات اختيارية من ختصصات اخرى مرتبطة بربنامج االراضى واملياه

كود 
 المقرر

 ساعات معتمدة معمل محاضرة المتطكب السابق كود المقرر اسم المقرر
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 3 2 2 أساسيات الخضر 10916 الزراعة المحمية فى الخضر 10918
 3 2 2 - - فاكهة المناطق الصحراوية 10914

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

كود 
 المقرر

 ساعات معتمدة معمل محاضرة المتطكب السابق كود المقرر اسم المقرر

تكنولوجيا وكيمياء تدوير المخكبات  10115
 الزراعية

 3 2 2 كيمياء االراضى 10111

 3 2 2 - - خصوبة أراضى 10116
 3 2 2 - - تكوع التربة والمياة ومعالجتها 10117
 3 2 2 تغذية نبات 10108 أسمدة وتسميد 10118
 3 2 2 - - حصر وتقييم االراضى 10119
 3 2 2 ميكروبيولوجيا زراعية 10402 الزراعة العضوية والحيوية 10120

م املستوى األول 2019/2020للعام اجلامعي بيان باملقررات اإلجبارية واالختيارية املطروحة خالل الفصل الشتوي 
 ساعة معتمدة ( 24طالب باقني لإلعادة وهم احلاصلني على اقل  و) جديد 

 الربنامج العام                                                               
 -: املقررات اإلجبارية ملتطلبات الكلية

كققققققققققققققققققود 
 المقرر

كققققققققققققققققققققود  اسم المقرر
 المقرر

سقققققققققققققققققققاعات  معمل محاضرة المتطكب السابق
 معتمدة

 3 2 2 - - طبيعة وأرصاد جوية زراعية 10102
 3 2 2 - - الكيمياء العضوية 11002
 2 2 1 - - مبادئ االقتصاد الزراعي 10201
 3 2 2 - - مبادئ المجتمع الريبي 10238
 2 2 1 - -  ميكروبيولوجيا زراعية 10402
 2 - 2 متطكب جامعة - لغة انجكيزية 70201

 -:  املقررات االختيارية ملتطلبات الكلية
 3 2 2 - - التكوع البيئي مشكالت وحكول 11019
 3 2 2 - - اإلرشاد الزراعي االليكتروني 10222
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 3 2 2 - - المساحة المستوية لكزراعيين 11302
 3 2 2 - - وقاية المزروعات 11018
 3 2 2 - - الزراعيةجيولوجيا االراضى  10104

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

 -: ملتطلبات اجلامعة ةاملقررات االختياري
كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة المتطكب السابق
 معتمدة

 2 - 2 - - المشروعات الزراعية الصغيرة 10001
 2 - 2 - - مهارات التواصل 20500
 2 - 2 - - نشأة العكوم الطبية وتطورها 30001
 2 - 2 - - لقافة البنون البصرية والسمعية 60001
 2 - 2 - - أخالقيات ومهارات البحع العكمي 90001

 وم املستوى الثاني ) جديـد 2019/2020بيان باملقررات اإلجبارية واالختيارية املطروحة خالل الفصل الشتوي للعام اجلامعي 
 ساعة معتمدة  فأكثر فى املستوى األول (. 24طالب باقني لإلعادة وهم احلاصلني على 

 الربنامج العام
 -: املقررات اإلجبارية ملتطلبات الكلية

 

كود 
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة المتطكب السابق كود المقرر اسم المقرر
 معتمدة

 2 2 1 الزراعيمبادئ الحيوان  10801 حشرات عام 10802
 2 2 1 كيمياء حيوية زراعية 10701 أساسيات تكنولوجيا األغذية 10702
 2 2 1 - - أساسيات الخضر 10916
أساسققققققيات الزهققققققور ونباتققققققات  10929

 الزينة 
- - 1 2 2 

 3 2 2 - - أساسيات اإلنتاا الحيواني   10501
 2 2 1 كيمياء حيوية زراعية 10701 أساسيات عكوم األلبان 10301

 2 - 2 متطكب جامعة - حقوق إنسان ومواطنة -
 -:املقررات االختيارية ملتطلبات الكلية
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إنتقققققققاا القققققققدواجن لكمشقققققققاريع  10602
 الصغيرة

 3 2 2 الدواجنأساسيات إنتاا  10601

االتجاهقققات الحديلقققة فقققى إنتقققاا  11103
 المحاصيل

 3 2 2 أساسيات المحاصيل 11101

 3 2 2 أساسيات الورالة 11201 مقدمة فى الهندسة الورالية 11202
 3 2 2 أساسيات إنتاا الباكهة 10901 الزراعة العضوية فى الباكهة 10913
دراسققققققة جققققققدوى المشققققققروعات  10204

 الزراعية
مبادئ االقتصاد  10201

 الزراعي
1 2 2 

 3 2 2 أساسيات وقاية النبات 10403 أمراض الزراعات المحمية 10423
للطالب حريـة دراسـة هـذه املقـررات فـى اى مسـتوى دراسـي وفقـا للمتطلـب السـابق وزـا ال يتجـاو  

 ساعة معتمدة. 21( من هذه الالئحة وهو  19الدراسي املنصوص عليه فى املادة ) ء حدود العب
 -: ملتطلبات اجلامعة ةاملقررات االختياري

كود 
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة المتطكب السابق كود المقرر اسم المقرر
 معتمدة

 2 - 2 - - المشروعات الزراعية الصغيرة 10001
 2 - 2 - - مهارات التواصل 20500
 2 - 2 - - نشأة العكوم الطبية وتطورها 30001
لقافقققققققققة البنقققققققققون البصقققققققققرية  60001

 والسمعية
- - 2 - 2 

 2 - 2 - - أخالقيات ومهارات البحع العكمي 90001
املسـتوى م 2019/2020بيان باملقررات اإلجبارية واالختيارية املطروحة خالل الفصل الشتوي للعام اجلـامعي 

 ساعة معتمدة ( 24+ طالب باقني لإلعادة وهم احلاصلني على اقل األول ) جديد 
 برنامج  اهلندسة الزراعية

 -:املقررات اإلجبارية ملتطلبات الكلية
كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة المتطكب السابق
 معتمدة

 3 2 2 - - طبيعة وأرصاد جوية زراعية 10102
 2 2 1 - - االقتصاد الزراعىمبادئ  10201
 3 2 2 - - الديناميكا الحرارية وانتقال الحرارة 11313
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 3 2 2 - - مبادئ المجتمع الريبي 10238
 2 4 - _ _ 1رسم هندسى  11305
 2 - 2 متطكب جامعة - لغة انجكيزية 70201

 -: املقررات االختيارية ملتطلبات الكلية
 2 2 1 - - أساسيات عكوم األلبان 10301
 2 2 1 نبات زراعى عام 10401 ميكروبيولوجيا زراعية 10402
 2 2 1 - - أساسيات تكنولوجيا األغذية 10702
 2 2 1 نبات زراعى عام 10401 أساسيات الزهور ونباتات الزينة 10929
 3 2 2 - - مقرر حر -

السـابق وزـا ال يتجـاو  حـدود للطالب حرية دراسة هذه املقررات فى اى مستوى دراسي وفقا للمتطلب 
 ساعة معتمدة. 21( من هذه الالئحة وهو  19العبء الدراسي املنصوص عليه فى املادة )

 -: ملتطلبات اجلامعة ةاملقررات االختياري
كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة المتطكب السابق
 معتمدة

 2 - 2 - - المشروعات الزراعية الصغيرة 10001
 2 - 2 - - مهارات التواصل 20500
 2 - 2 - - نشأة العكوم الطبية وتطورها 30001
 2 - 2 - - لقافة البنون البصرية والسمعية 60001
 2 - 2 - - أخالقيات ومهارات البحع العكمي 90001

م 2019/2020بيــان بــاملقررات اإلجباريــة واالختياريــة املطروحــة خــالل الفصــل الشــتوي للعــام اجلــامعي 
ســاعة معتمــدة  فــأكثر فــى  24طــالب بــاقني لإلعــادة وهــم احلاصــلني علــى  واملســتوى الثــاني ) جديــد 

 املستوى األول (.
 الربنامج  اهلندسة الزراعية

 -:املقررات اإلجبارية ملتطلبات الكلية
كققققققققققققققققققود 

 المقرر
كود  اسم المقرر

 المقرر
ساعات  معمل محاضرة المتطكب السابق

 معتمدة
 2 2 1 أساسيات االراضى 10101 استصالو أراضى 10112
 2 2 1 - - أساسيات الخضر 10916
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 3 2 2 - - أساسيات اإلنتاا الحيواني  10501
 3 2 2 - - تكنولوجيا الورش 11309
 3 2 2 - - نارية اآلالت 11311
 2 - 2 متطكب جامعة - حقوق االنسان والمواطنة -

 -:الكليةاملقررات االختيارية ملتطلبات 
 2 2 1 - - أساسيات عكوم األلبان 10301
 2 2 1 نبات زراعى عام 10401 ميكروبيولوجيا زراعية 10402
 2 2 1 - - أساسيات تكنولوجيا األغذية 10702
 2 2 1 نبات زراعى عام 10401 أساسيات الزهور ونباتات الزينة 10929

 3 2 2 - - مقرر حر -
املقررات فى اى مستوى دراسي وفقا للمتطلب السـابق وزـا ال يتجـاو  حـدود للطالب حرية دراسة هذه 

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

كققققققققققققققققققود 
 المقرر

كققققققققققققققققققققود  اسم المقرر
 المقرر

سقققققققققققققققققققاعات  معمل محاضرة المتطكب السابق
 معتمدة

 2 - 2 - - المشروعات الزراعية الصغيرة 10001
 2 - 2 - - مهارات التواصل 20500
 2 - 2 - - نشأة العكوم الطبية وتطورها 30001
 2 - 2 - - لقافة البنون البصرية والسمعية 60001
 2 - 2 - - أخالقيات ومهارات البحع العكمي 90001

 م2019/2020بيان باملقررات اإلجبارية واالختيارية املطروحة خالل الفصل الشتوي للعام اجلامعي 
 الرابع ( و الثالث  يني) املستو

 الربنامج  اإلنتاج النباتي -1
 املقررات اإلجبارية ملتطلبات برنامج اإلنتاج النباتي

كققققققققققققققققققود 
 المقرر

كققققققققققققققققققققود  اسم المقرر
 المقرر

سقققققققققققققققققققاعات  معمل محاضرة المتطكب السابق
 معتمدة

  -: الفصل الشتوى –املستوى الثالث 
 3 2 2 أساسيات المحاصيل 11101 فسيولوجيا المحاصيل 11105
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أساسيات الزهور ونباتات  10929 أساسيات النباتات الطبية والعطرية 10931
 الزينة

2 2 3 

 3 2 2 نبات زراعي عام 10401 أساسيات تربية نبات 11106
 3 2 2 أساسيات إنتاا الباكهة 10901 المناطق االستوائيةفاكهة  10903
 2 2 1 أساسيات االراضى 10101 استصالو االراضى 10112
 3 2 2 نبات زراعي عام 10401 فسيولوجي نبات زراعي 10421

 -:الفصل الشتوي  -املستوى الرابع 
10946 
11122 

 3 6 - - - مشرو  التخرا

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

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة طكب السابقالمت
 معتمد 

 3 2 2 - - قوى واآلالت زراعية  11344
 3 2 2 الكيمياء التحكيكية 11003 وقاية المزروعات 11018
 3 2 2 االقتصاد الزراعيمبادئ  10201 التسويق الزراعى 10208
 3 2 2 أساسيات االراضى 10101 تغذية نبات 10108
 3 2 2 أساسيات وقاية النبات 10403 أمراض المحاصيل الحقكية 10408

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

كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة تطكب السابقالم
 معتمد 

 3 2 2 أساسيات تربية نبات 11106 تربية محاصيل الغذاء الرئيسية 11109
 3 2 2 أساسيات تربية نبات 11106 تربية المحاصيل الزيت والسكر واألليا  11110
 3 2 2 - - بيئة المحاصيل 11113
 3 - 2 - - إنتاا محاصيل العك  والمراعى 11115
 3 2 2 - - وفحت البذورإنتاا وفسيولوجيا  11117
 3 - 2 - - إنتاا المحاصيل االستوائية وشبة االستوائية 11119

 -:املقررات االختيارية جملال الفاكهة
ساعات  معمل محاضرة تطكب السابقالمكود  اسم المقرركود 
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 معتمد  المقرر المقرر
 3 2 2 إنتاا الباكهة فى مصر 10902 مشاتل الباكهة 10905
 3 2 2 - - إكلار أشجار الباكهة 10907
 3 2 2 أساسيات الباكهة 10901 رعاية بساتين الباكهة 10909
 3 2 2 إنتاا الباكهة فى مصر 10902 إنتاا نخيل البكح 10910
 3 2 2 - - الزراعة العضوية فى الباكهة  10913
 3 2 2 - - إنتاا المانجو والزيتون 10915

 -: اخلضراملقررات االختيارية جملال 
كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة المتطكب السابق
 معتمدة

 3 2 2 - - خضر االراضى الصحراوية 10920
 3 2 2 إنتاا محاصيل الخضر 10917 إعداد وتخزين الخضر 10922
 3 2 2 أساسيات الخضر 10916 محاصيل الخضر الصيبية 10924
 3 2 2 - - فى الخضرالزراعة العضوية  10926
 3 2 2 أساسيات االراضى 10101 إنتاا الخضر بدون تربة 10927

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

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة المتطكب السابق
 معتمدة

 3 2 2 - 10929 األشجار الخشبية والغابات 10932
العشققققبيات المزهققققرة والنباتققققات الشققققوكية  10935

 والمسطحات
- - 2 2 3 

أساسيات الزهور نباتات  10929 تصميم وتنسيق الحدائق 10937
 الزينة

2 2 3 

 3 2 2 - - الزينة تتنسيق الزهور ونباتا 10938
التقداول ومعقامالت مابعقد القطق  لكزهقور  10941

 ونباتات الزينة
- - 2 2 3 

 م2019/2020بيان باملقررات اإلجبارية واالختيارية املطروحة خالل الفصل الشتوي للعام اجلامعي 
 الرابع ( و الثالث  يني) املستو

 : برنامج اإلنتاج احليواني والداجىن والسمكي -2
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   -:املقررات اإلجبارية ملتطلبات برنامج اإلنتاج احليواني والداجىن والسمكي
كود 
 المقرر

كود  المقرراسم 
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة تطكب السابقالم
 معتمد 

 الفصل الشتوي –المستوى الثالث 
 3 2 2 أساسيات الورالة 11201 أساسيات تربية الحيوان الزراعي 10503
 3 2 2 أساسيات إنتاا الدواجن 10601 أساسيات فسيولوجيا الدواجن 10604
 3 2 2 أساسيات إنتاا الدواجن 10601 أساسيات تغذية الدواجن 10605
أس  وأساليب االستزرا   10507 تبريخ األسماك 10508

 السمكي
1 2 2 

أساسيات تخطيط مباني ومنشأت اإلنتاا  11345
 الحيواني والداجنى

- - 2 2 3 

 -:الفصل الشتوي  -املستوى الرابع 
10534 
10621 

 3 6 - - - مشرو  التخرا

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

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة تطكب السابقالم
 معتمد 

 3 2 2 مبادئ االقتصاد الزراعى 10201 اقتصاديات اإلنتاا الحيواني والداجنى 10217
 3 2 2 أساسيات المحاصيل 11001 إنتاا محاصيل العك  والمراعى 11115
 3 2 2 أساسيات عكوم األلبان 1031 الكبن وتغذية اإلنسان 10318

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

كققققققققققققققققققققود 
 المقرر

كققققققققققققققققققققود  اسم المقرر
 المقرر

سققققاعات  معمل محاضرة تطكب السابقالم
 معتمد 

 3 2 2 أساسيات اإلنتاا الحيواني 10501 إنتاا ماشية الكبن 10510
أساسققققيات تربيققققة الحيققققوان  10503 إنتاا اإلبل والخيول 10512

 الزراعي
2 2 3 

أساسققققققققققيات فسققققققققققيولوجيا  10504 فسيولوجيا الدم وسوائل الجسم 10514
 الحيوان الزراعي

2 2 3 
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أساسققققيات تغذيققققة الحيققققوان  10505 التغذية التطبيقية لكحيوانات المزرعية 10516
 الزراعي

2 2 3 

 3 2 2 أساسيات اإلنتاا الحيواني 10501 أقكمة الحيوان الزراعي 10519
 3 2 2 أساسيات اإلنتاا الحيواني 10501 إنتاا وتحسين الجامو  10520
 3 2 2 - - صحة بيطرية لكحيوانات المزرعية 10532

 -: املقررات االختيارية جملال إنتاج الدواجن
كود 
 المقرر

كود  المقرراسم 
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة تطكب السابقالم
 معتمد 

 3 2 2 أساسيات تربية الدواجن 10603 أساليب التحسين الورالي فى الدواجن 10608
تكنولوجيا إنتاا وتسويق منتجات  10611

 الدواجن
 3 2 2 أساسيات تربية الدواجن 10603

 3 2 2 - - إنتاا الدواجن غير التقكيدية 10615
أساسيات فسيولوجيا  10604 فسيولوجيا البيئة واألقكمة 10612

 الدواجن
2 2 3 

 3 2 2 - - إنتاا األرانب والطيور المائية 10614
 3 2 2 أساسيات تغذية الدواجن 10605 تكنولوجيا أعال  الدواجن 10616

 -: املقررات االختيارية جملال إنتاج األمساك
كققققققققققققققققققود 

 المقرر
كققققققققققققققققققود  اسم المقرر

 المقرر
سققققققققققاعات  معمل محاضرة المتطكب السابق

 معتمدة
نشاء المزار  السمكية 10522 أس  وأساليب االستزرا   10532 أس  تصميم وا 

 السمكي
2 2 3 

أساسيات فسيولوجيا  10504 فسيولوجيا األسماك 10524
 الحيوان الزراعي

2 2 3 

 3 2 2 - - تغذية األسماك 10526
 3 2 2 - - أمراض األسماك 10528
 3 2 2 - - فسيولوجيا تكالر األسماك والقشريات 10530

 م2019/2020بيان باملقررات اإلجبارية واالختيارية املطروحة خالل الفصل الشتوي للعام اجلامعي
 -: الرابع ( و  الثالث  ) املستويني

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

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة المتطكب السابق
 معتمدة

 -: الفصل الشتوى –املستوى الثالث 
 3 2 2 كيمياء حيوية زراعية 10701 اإلنزيمات والتحوالت الحيوية 10705
 3 2 2 أساسيات عكوم األلبان 10301 تكنولوجيا المنتجات الكبنية الدهنية 10305
 3 2 1 أساسيات عكوم األلبان 10301 تكنولوجيا الملكوجات الكبنية 10307
معققققققدات ووحققققققدات إنتققققققاا األغذيققققققة  11346

 واأللبان
 3 2 2 أساسيات تكنولوجيا األغذية 10702

 -:الفصل الشتوى  -املستوى الرابع 
 4 2 2 أساسيات تكنولوجيا االغذيه 10702 تغذية إنسان 10707
10722 
10323 

 
 التخرامشرو  

- - - 6 3 

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

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة المتطكب السابق
 معتمدة

 3 2 2 مبادئ االقتصاد الزراعى 10201 اقتصاديات التصنيع الغذائى 10216
 3 2 2 أساسيات اإلنتاا الحيوانى 10501 إنتاا ماشية الكبن 10510
 3 2 2 أساسيات االراضى 10101 الكيمياء الغروية لالراضى 10113

 3 2 2 - - مقرر حر -
 -:املقررات االختيارية جملال تكنولوجيا األغذية

كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة المتطكب السابق
 معتمدة

 3 2 2 أساسيات تكنولوجيا األغذية 10702 وتخبي  األغذيةتبريد وتجميد  10709
 3 2 2 أساسيات المحاصيل 11101 السكر والحبوب ومنتجاتها 10711
 3 2 2 أساسيات تكنولوجيا األغذية 10702 تصنيع الكحوم والدواجن واالسماك 10713
 3 2 2 كيمياء حيوية زراعية 10701 المركبات الحيوية الطبيعية 10715
 3 2 2 - - تعكيب األغذية 10717

 -:املقررات االختيارية جملال األلبان
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كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة المتطكب السابق
 معتمدة

 3 2 2 - - تكنولوجيا األلبان المكلبة والمجببة 10310
 3 2 2 مبادئ االقتصاد الزراعي 10201 إدارة وتنايم مصانع األلبان 10311
ميكروبيولوجيا الكبن  10304 تكنولوجيا األلبان المتخمرة 10313

 ومنتجاته
2 2 3 

أساسققققيات الكيميققققاء الطبيعيققققة لكققققبن  10315
 ومنتجاته 

 3 2 2 أساسيات كيمياء األلبان 10303

 3 2 2 أساسيات عكوم األلبان 10301 طرق حبا الكبن ومنتجاته 10317
 3 2 2 أساسيات عكوم األلبان 10301 بدائل األلبان ومنتجاتها  10319

ـــامعي  ـــام اجل ـــتوي للع ـــل الش ـــالل الفص ـــة خ ـــة املطروح ـــة واالختياري ـــاملقررات اإلجباري ـــان ب بي
 -: الرابع ( ) املستويني  الثالث و   م2019/2020

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

كود 
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة المتطكب السابق كود المقرر اسم المقرر
 معتمدة

 الفصل الشتوي –املستوى الثالث 
 3 2 2 حشرات عام 10802 فسيولوجى الحشرات 10806
 3 2 2 أساسيات وقاية نبات 10403 أساسيات األمراض البطرية 10404
أساسقققيات األمقققراض البيروسقققية  10406

 والنيماتودية
 3 2 2 أساسيات وقاية نبات 10403

 3 2 2 الكيمياء العضوية 11002 مبيدات الحشائش والبطريات 11005
 3 2 2 - - آالت مكافحة اآلفات 11347

 -: الفصل الشتوي  -املستوى الرابع 
 3 2 2 الكيمياء التحكيكية 11003 تحكيل المبيدات ومبقياتها 11006
10821 
10444 
11022 

 3 6 - - - مشرو  التخرا

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

ساعات  معمل محاضرة المتطكب السابق كود المقرر اسم المقرر
 معتمدة

 3 2 2 أساسيات االراضى 10101 الكيمياء الغروية لالراضى 10113
لإلجهققاد البيئققى الورالققة الجزيئيققة  11213

 لكنبات
 3 2 2 أساسيات الورالة 11201

 3 2 2 نبات زراعى عام 10401 االحتياجات الغذائية لكنبات 10421
 3 2 2 - - مقرر حر -

 -:املقررات االختيارية جملال احلشرات االقتصادية
كود 
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة المتطكب السابق كود المقرر اسم المقرر
 معتمدة

 3 2 2 حشرات عام 10802 حشرات الباكهة 10811
 3 2 2 حشرات عام 10802 حشرات الخضر 10812
 3 2 2 فسيولوجى الحشرات 10806 سكوك الحشرات  10814
مبادئ الحيوان  10801 هستولوجى وفسيولوجى الحيوان 10816

 الزراعى
2 2 3 

 3 2 2 - - التنو  البيولوجى 10817
 -:جملال أمراض النباتاملقررات االختيارية 

كود 
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة المتطكب السابق كود المقرر اسم المقرر
 معتمدة

 3 2 2 أساسيات المحاصيل 11101 أمراض المحاصيل الحقكية 10408
األمققققققراض البيروسققققققية والبيتققققققو  10410

 ابالزم
أساسيات األمراض  10406

البيروسية 
 والنيماتودية

2 2 3 

 3 2 2 - - األمراض البكتيرية ومكافحتها  10412
 

تشققققققخيت األمققققققراض النباتيققققققة  10414
 بالبيولوجيا الجزيئية 

 3 2 2 أساسيات وقاية النبات 10403

التغيققققققققرات المناخيققققققققة والتنبققققققققؤ  10416
 بأمراض النبات

 3 2 2 بيئة النبات الزراعى 10442
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10418 
 

األمققققققراض النباتيققققققة المحمولققققققة 
 بالتربة 

 3 2 2 أساسيات وقاية النبات 10403

 -:املقررات االختيارية جملال مبيدات اآلفات
كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة المتطكب السابق
 معتمدة

كيمياء وسمية مبيدات  11004 المبيدات الحيوية 11008
 اآلفات

2 2 3 

مكافحقققققققققة أفقققققققققات المحاصقققققققققيل  11010
 الخشبيةالبستانية واألشجار 

مبيدات الحشائش  11005
 والبطريات

2 2 3 

أساسيات األمراض  10406 مكافحة النيماتودا واالكارو  11012
 البيروسية والنيماتودية

2 2 3 

 3 2 2 - - التقييم الحيوى لكمبيدات 11014
 3 2 2 الكيمياء طبعية 11001 كيمياء الديناميكا الحرارية 11016

ـــامعي  ـــام اجل ـــتوي للع ـــل الش ـــالل الفص ـــة خ ـــة املطروح ـــة واالختياري ـــاملقررات اإلجباري ـــان ب بي
 -: الرابع (و الثالث   يني) املستو  م2019/2020

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

كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة المتطكب السابق
 معتمدة

 -:الفصل الشتوي :املستوى الثالث 
 3 2 2 - - إحصاء بيولوجى 11207
 3 2 2 أساسيات الورالة 11201 تقنيات الهندسة الورالية 11205
 2 2 1 - - فسيولوجيا الكائنات الحية الدقيقة 10428
 3 2 2 نبات زراعى عام 10401 لكنباتفسيولوجيا اإلجهاد البيئى  10420

 -: الفصل الشتوى املستوى الرابع :
11222 
10444 

 مشرو  التخرا
 

- - - 6 3 

 -:مقررات اختيارية من ختصصات أخرى مرتبطة بربنامج علوم التكنولوجيا احليوية الزراعية
ساعات  معمل محاضرة المتطكب السابقكود  اسم المقرركود 
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 معتمدة المقرر المقرر
 3 2 2 أساسيات المحاصيل 11101 أساسيات تربية نبات 11106
 3 2 2 - - التكوع البيئى مشكالت وحكول 11019

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

كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة المتطكب السابق
 معتمدة

 3 2 2 - - الوراليةحبا األصول  11209
 3 2 2 الجينوم والبروتينات 11204 تكنولوجيا نقل الجينات 11211
الورالة الجزيئية لإلجهاد البيئى فقى  11213

 النبات
- - 2 2 3 

 3 2 2 - - الورالة السيتولوجية 11210
 3 2 2 الجينوم والبروتينات 11204 ورالة متقدمة 11217
 3 2 2 - - األنسجة األس  الورالية لزراعة 11219

 -:املقررات االختيارية جملال امليكروبيولوجيا الزراعية
كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة المتطكب السابق
 معتمدة

 3 2 2 تقسيم البكتيريا 10425 ميكروبيولوجيا المياة 10430
ميكروبيولوجيقققققققا انتقققققققاا وتكسقققققققير  10431

 البالستيك
- - 2 2 3 

 3 2 2 الخكية الميكروبية 10426 التخمرات الميكروبية 10434
 3 2 2 أساسيات وقاية النبات 10403 أساسيات البطريات  10436
 3 2 2 أساسيات وقاية النبات 10403 أساسيات الطحالب 10438
 3 2 2 - - األمن واألمان الحيوي 10440

ــاملقررات اإلجباريــة واالختياريــة املطروحــة خــالل الفصــل الشــتوي للعــام اجلــامعي    يني) املســتو  م2019/2020بيــان ب
 -: الرابع ( و الثالث 

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

 ساعات معتمدة معمل محاضرة المتطكب السابق كود المقرر اسم المقرر المقرركود 
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 -: الفصل الشتوي –املستوى الثالث 
اإلحصقاء فققى العكققوم االجتماعيققة  10205

 واالقتصادية
- - 1 2 2 

 3 2 2 أساسيات االقتصاد 10202 التسويق الزراعى 10208
 3 2 2 اإلرشاد الزراعيأساسيات  10221 االتصال االرشادى 10225
 3 2 2 مبادئ المجتمع الريبي 10238 القيادة والتنمية الريبية  10241
 3 2 2 - - قوى وآالت زراعية 11344

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

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

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة المتطكب السابق
 معتمدة

 3 2 2 - - وقاية المزروعات  11018
 3 2 2 أساسيات عكوم األلبان 10301 الكبن وتغذية اإلنسان 10318

 3 2 2 - - مقرر حر -
 -: الزراعياملقررات االختيارية جملال االقتصاد 

كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة المتطكب السابق
 معتمدة

اقتصقققاديات اسقققتهالك المنتجقققات  10214
 الزراعية

 3 2 2 أساسيات المحاصيل 11101

اقتصاديات المشروعات الزراعية  10215
 الصغيرة

 3 2 2 اقتصاديات اإلنتاا الزراعى 10206

 التصنيع الغذائياقتصاديات  10216
 

 3 2 2 أساسيات تكنولوجيا األغذية 10702

اقتصقققققاديات اإلنتقققققاا الحيقققققواني  10217
 والداجنى

 3 2 2 أساسيات اإلنتاا الحيوانى 10501

 3 2 2 اقتصاديات اإلنتاا الزراعى 10206 اقتصاد قياسى زراعي 10219
 3 2 2 - - اقتصاديات الهندسة الزراعية 10220
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 -: االختيارية جملال اإلرشاد الزراعىاملقررات 
كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة المتطكب السابق
 معتمدة

 3 2 2 - - اإلرشاد الزراعي وتعكيم الكبار 10232
 3 2 2 أساسيات اإلرشاد الزراعى 10221 إدارة التنايمات اإلرشادية 10233
البرامج واألنشطة  10223 اإلرشاديةالقيادة المحكية  10234

 االرشادية
2 2 3 

 3 2 2 مجاالت العمل االرشادى 10224 الوسائل اإلرشادية اإلعالمية 10235
 3 2 2 التسويق الزراعي 10208 اإلرشاد الزراعي التسويقي 10236
اإلرشاد الزراعي ونشر المبتكرات  10237

 الزراعية
 3 2 2 أساسيات اإلرشاد الزراعى 10221

 -:املقررات االختيارية جملال اجملتمع الريفي
 ساعات معتمدة معمل محاضرة المتطكب السابق كود المقرر اسم المقرر كود المقرر
 3 2 2 - - نشر وتبنى المبتكرات الزراعية 10249
  3 2 مبادئ المجتمع الريبى 10238 التغير االجتماعي الريبى 10250
 3 2 2 القيادة والتنمية الريبية 10241 االجتماعي الريبىالسياسة والتخطيط  10251
 3 2 2 مبادئ المجتمع الريبى 10238 المجتمع الريبى المحكى 10252
المؤسسات والمنامات  10240 التشريعات االجتماعية والزراعية 10253

 االجتماعية الريبية
2 2 3 

 3 2 2 الريبىمبادئ المجتمع  10238 عكم االجتما  الزراعي 10254
ــام اجلــامعي  ــة املطروحــة خــالل الفصــل الشــتوي للع ــة واالختياري ــاملقررات اإلجباري ــان ب   يني) املســتو م2019/2020بي

 -: الرابع( والثالث  
 برنامج اهلندسة الزراعية -7

 -: املقررات اإلجبارية ملتطلبات برنامج اهلندسة الزراعية والنظم احليوية
كود  اسم المقرر كود المقرر

 المقرر
 ساعات معتمدة معمل محاضرة المتطكب السابق

 -:الفصل الشتوي واملستوى الثالث 
أساسقققققققيات ناقققققققم التهويقققققققة فقققققققى  11317

 االستزرا  المائي
- - 2 2 3 

 3 2 2 - -الطاققققققققققة الجديقققققققققدة والمتجقققققققققددة  11319
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 واستغالل المخكبات الصناعية
 3 2 2 - - آالت زراعية 11320
 3 2 2 - - زراعيةجرارات  11321
 3 2 2 - - آالت هيدروليكية 11322

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

 -:املقررات االختيارية ختصص هندسة القوى واآلالت الزراعية
كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة المتطكب السابق
 معتمدة

 3 2 2 - - إدارة وآالت وقوى زراعية 11327
آالت مققققققزار  اإلنتقققققققاا الحيقققققققوانى  11328

 والداجنى
- - 2 2 3 

 3 2 2 - - آالت الحصاد والدرا  11329
 -:املقررات االختيارية ختصص هندسة نظم املياه والري والصرف احلقلى

كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

 ساعات معمل محاضرة المتطكب السابق
 معتمدة

 3 2 2 - - هندسة معدات الرى الحقكى 11332
 3 2 2 - - هندسة الصر  الحقكي 11333
 3 2 2 - - تطبيقات الحاسب االلى فى مجال الرى 11334

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

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة السابقالمتطكب 
 معتمدة

 3 2 2 - - هندسة تخزين اإلنتاا الزراعى 11338
 3 2 2 - - هندسة معامالت ما بعد الحصاد 11339

 -:املقررات االختيارية ختصص هندسة النظم احليوية
كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة المتطكب السابق
 معتمدة

إدارة المخكبققققات الزراعيققققة  هندسققققة 11342
 والحيوية

- - 2 2 3 
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األساسققققققققيات الهندسققققققققية لققققققققنام  11343
 االستزرا  المائى

- - 2 2 3 

 م2019/2020بيان باملقررات اإلجبارية واالختيارية املطروحة خالل الفصل الشتوي للعام اجلامعي 
 -: الرابع ( و  الثالث  يني) املستو

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

كود 
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة المتطكب السابق
 معتمدة

 -: الفصل الشتوي واملستوى الثالث 
 3 2 2 أساسيات االراضى 10101 مورفولوجيا وتقسيم االراضى 10105
 3 2 2 الطبيعيةالكيمياء  - كيمياء االراضى 10111
 3 2 2 - - الكيمياء الغروية لالراضى 10113

 -: الفصل الشتوى  واملستوى الرابع 
 2 2 1 أساسيات االراضى 10101 استصالو االراضى 10112
 3 6 - - - مشرو  التخرا 10130

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

كود  المقرراسم 
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة المتطكب السابق
 معتمدة

 3 2 2 - - وقاية المزروعات 11018
 3 2 2 نبات زراعي عام 10401 فسيولوجى نبات زراعى 10421
 3 2 2 - - قوى وآالت زراعية 11344

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

 كود
 المقرر

كود  اسم المقرر
 المقرر

ساعات  معمل محاضرة المتطكب السابق
 معتمدة

 3 2 2 طبيعة االراضى 10110 طرق الرى الحديلة وتطبيقاتها 10121
 3 2 2 - - إدارة الموارد المائية 10122
 3 2 2 - - الكيمياء الحيوية لالراضى 10123
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 3 2 2 - - الميا  الجوفية  10124
 3 2 2 - - تحكيل التربة والميا  والنبات 10125
التطبيققققققات الزراعيقققققة لالستشقققققعار  10126

 عن بعد
- - 2 2 3 

 3 2 2 - - تطبيقات األرصاد الجوية الزراعية 10127

 عدد الساعات املعتمدة الال مة للتخرج 

 

 ملستوى أعلىالساعات املعتمدة الال مة لالنتقال من مستوى ادني 

عدد الساعات الالزمة  المستوي

 للمستوي 
عدد الساعات الالزمة للمستوي 

في عدد من  وعليه النجاح في

ساعات  6بما يعادل ) المقررات 

 (او اقل

تسمح للطالب  عدد الساعات التي ال

باالنتقال للمستوي االعلي ويظل باق 

 في المستوي لإلعادة

 ساعة24اقل من  - - األول

 ساعة 59 اقل من ساعة ف كثر 24 ساعة 30 الثاني

 ساعة 90اقل من  ساعة ف كئر 59 ساعة65 الثالث

 ساعة140اقل من ساعة ف كثر90 ساعة 96 الرابع

الساعات الالزمة للتلرج اذا لم يجتازها )  

الطالب في الفصل الصيفي للمستوي يظل 

 (باق لالعادة

 

 
 م

 عدد الساعات المعتمدة المتطلـــب

 المجموع اختياري اجبــاري

 12 8 4 الجامعةمتطلبات  1
 متطلبات الكلية 2

 االول والثاني( يين)المستو
59 6 65 

 متطلبات البرنامج 3

 الثالث والرابع( يين)المستو
39 

تدريب عام + ساعة  1مواد اجباري + 37)

 تدريب خاص(ساعة 1

24 63 

 ساعة140 38 102 المجموع 
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وفقا لشروط االقسام  الربامج والتوجهات املختلفة للكلية املختلفةتو يع طالب املستوي الثالث على 
 م2019/2020العلمية يف العـــــــام اجلامعـــــــى

 -( من الالئحة الداخكية األكاديمية لمرحكة البكالوريو  بالككية عكى اآلتي :8* تنت المادة )
يكون توزيع طالب المستوي الثالث على برامج الكلية المختلفة وفقا للنظام الذي يحدده مجلس الكلية ويعتمد مجلسس  - 

الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية فسي ههايسة كسل سسنا دراسسية البسرامج والتوجهسات التسي يسسمم للطسالب بمتابعسة 
 الدراسة فيها في العام التالي.

 - :وزيعالمنظمة لعملية التالعامة ط القواعد والشرو*  
ترتيسسد  -2تحقيسسق الطالسسد لعسسدد السسساعات المعتمسسدة التسسى ت بلسسا لاللتحسساق بالمسسستو  الثالسسث                       -1     

 رغبة 18-1رغبات الطالب من 
اجتيازالطالسسد لمقررالتخ سسج االجبسسار  فسسي المسسستو  االول أوالثسساهى أوأ  مقرراجبسسار  اخريحسسدده القسسسم  -3  

 واولويةالتشعيد للتقديراالعلى في بذا المقرر
 GPA% من اجمسالى عسدد الطسالب واولويسة االلتحساق تبعسا لعسدد النقساط 8السعة الق و  لكل توجا ال تزيد عن  -4  

 )المعدل التراكمى للطالب(.
اجتياز الطالد لمقرر أو أكثر من المقررات الم بلة للبرهامج او التوجة واولوية التشعيد للتقسدير األعلسى يفضل  - 5 

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

 التوجه طلشــــــــــروا
االختيارية المقررات 
 المؤهلة

 جالبرنام

 ان يكون الطالب ناجح فى مقررى )أساسيات االراضى و  طبيعة وارصاد جوية زراعية(
 م1/2020/ 27وذلك بموافقة مجلس القسم بتاريخ 

- 

 االدارة المزرعية الحديثة   -

دراسة جدوى المشروعات  -
 الزراعية 

االتجاهات الحديثة فى انتاج  -
 المحاصيل 

 جيولوجيا االراضى الزراعية -

بر امج  -1
األراض  

 المياه

 ان يكون الطالب ناجح في مقررى)اساسيات االقتصاد ومبادئ االقتصاد الزراعى ( 
 م19/1/2020وذلك بموافقة مجلس القسم بجلسته المنعقدة بتاريخ 

االقتصاد 
 الزراعي

 االدارة المزرعية الحديثة -
دراسة جدوى المشروعات  -

 الزراعية 
 االرشاد الزراعى االلكترونى  -
تنمية المجتمع المحلى  -

 الريفى

بر امج  -2
العلوم 

االقتصازية 
واال تما ية 
 اليرا ية

ان يكون الطالب منقول للمستوي الثالث . وذلك بموافقة مجلس القسم بجلسته المنعقدة 
 م19/1/2020بتاريخ 

إرشاد 
 زراعي 

 ان يكون الطالب ناجًح في مقرر )مبادئ المجتمع الريفى (
 مجتمع ريفي  م19/1/2020وذلك بموافقة مجلس القسم بجلسته المنعقدة بتاريخ 

 ان يكون الطالب ناجح فى مقررى)الكيماءالحيويةالزراعية واساسيات تكنولوجيا االغذية(
 م26/1/2020وذلك بموافقة مجلس القسم بتاريخ 

 الصناعات
 الغذائية

 التثقيف الغذائى -
 المشروعات اللبنية الصغيرة  -
 االدارة المزرعية الحديثة -
دراسة جدوى المشروعات  -

 الزراعية

بر امج  -3
 لوم 
 األغذية

طالب فقط كحد اقصى على ان يكون الطالب ناجح في مقرر )اساسيات االلبان ( 25قبول عدد 
 )جيد( على االقل وبدون مواد رسوب ومنقول الى المستوى الثالث بتقدير عام

 م.2020/ 26/1وذلك بموافقة مجلس القسم بتاريخ 
 األلبان

 أن يكون الطالب ناجح فى مقرر)أساسيات اإلنتاج الحيوانى ( 
 19/1/2020بموافقة مجلس القسم 

االنتاج 
انتاج الدواجن للمشاريع  - الحيوانى

 الصغيرة 

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

 الزراعية

بر امج   -4
اإل تاج 
الحيوا   
والزا    
 والسمك 

 أن يكون الطالب ناجح فى مقرر ) أساسيات اإلنتاج الحيوانى ( 
 19/1/2020بموافقة مجلس القسم 

إنتاج 
 األسماك

 أساسيات إنتاج الدواجن ( أن يكون الطالب ناجح فى مقرر )

 م19/1/2020بموافقة مجلس القسم 

إنتاج 
 الدواجن

 أن يكون الطالب ناجح فى مقررى) مبادئ الحيوان الزراعى و حشرات عام ( 
الحشرات  م2020/ 20/1وذلك بموافقة مجلس القسم بتاريخ  بر امج  -5 تربية النحل وديدان الحرير  -
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 االقتصادية
التلوث البيئ مشكالت  -

 وحلول 

 وقاية المزروعات -

 امراض الزراعات المحمية -

وقاية 
 ال با 

أن يكون الطالب ناجح فى مقررى ) الكيمياء الطبيعية والكيمياء العضوية ( ومنقول 
 م 29/12/2019للمستوى الثالث بدون مواد رسوب وذلك بموافقة مجلس القسم بتاريخ 

مبيدات 
 اآلفات

 ومنقول للمستوى الثالثأن يكون الطالب ناجح في مقرر) الميكروبيولوجيا الزراعية( , 
أمراض  م 22/12/2019بدون مواد رسوب . وذلك بموافقة مجلس القسم بتاريخ 

 النبات

  (2020/ 9/  13اجتياز الطالب مقرر) اساسيات الخضر( بدون تقدير )مجلس الكلية 
 م2020/ 1/  19)جيد(على األقل  وذلك بموافقة مجلس القسم بتاريخ  موناجح بتقديرعا

االتجاهات الحديثة فى انتاج  - الخضر
 المحاصيل 

 تشجير وتجميل المدن والقرى -
الزراعة العضوية فى  -

 الفاكهه 
التتقنيات الحيويةفى  -

 الخضر

بر امج  -6
اإل تاج 
 ال بات 

 (13/9/2020)مجلس الكلية اجتياز الطالب مقرر)اساسيات الزهور والزينة( بدون تقدير 
 م2020/ 1/ 19)جيد( على األقل وذلك بموافقة مجلس القسم بتاريخ  موناجح بتقديرعا

الزهور 
 ونباتات الزينة

)جيد(   ماجتياز الطالب مقرر )اساسيات الفاكهه( بتقدير )جيد(على االقل وناجح بتقديرعا
 م2020/ 1/ 19على األقل  وذلك بموافقة مجلس القسم بتاريخ  

 الفاكهة

اجتياز الطالب  مقرر )اساسيات انتاج المحاصيل( بقدير )جيد(على االقل واجتياز الطالب   
 المحاصيل م 15/12/2019مقرر )اساسيات الوراثة (  . وذلك بموافقة مجلس القسم بتاريخ 

ناجح في مقرر) الميكروبيولوجيا الزراعية( بتقدير )جيد(على االقل  ومنقول أن يكون الطالب 
 م.22/12/2019للمستوى الثالث بدون مواد رسوب . وذلك بموافقة مجلس القسم بتاريخ 

 
 تدوير المخلفات الزراعية   - الميكروبيولوجيا

 مقدمة في الهندسة الوراثية -

بر امج  -7
التك ولو يا 
الحيوية 
 اليرا ية

 للمستوى الثالث بدون مواد رسوب ومنقولان يكون الطالب ناجح فى مقرر)اساسيات الوراثة(
 م2020/ 19/1وذلك بموافقة مجلس القسم 

  الوراثة

 

 واالعتماد دليل الطالب للجودة
 

 
 التعريف بوحدة ضمان الجودة :

مستوى عالي ومثالي لجودة التعليم ح ووحدة  وحدة ضمان الجودة هي وحدة مستقلة إدارياا ح تهدف الى ضمان

ضمان الجودة هي المسئولة عن إدارة الجودة داخل الكلية و تتوافر لديها كافة الوثائق واألدلة اللاصة 

 بالممارسات التطبيقية إلدارة الجودة بالكلية .

 

   : الرؤية

 وحدة ضمان جودة متميزة علي مستوي الجامعات المصرية واالقليمية

 

 :  الرسالة

بتقديم الدعم الفني لالرتقاء بكفاءة أداء أعضاء   -كفر الشيخ   جامعة  -تلتزم وحدة ضمان الجودة بكلية الزراعة 

في   هيئة التدريق و الهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز اإلداري والحفاظ على مستوى متميز من جودة التعليم

العالي ح والوصول بالبحث العلمي واألنشطة األكاديمية وخدمة ضوء استيفاء معايير اعتماد مؤسسات التعليم 

 المجتمع إلى الدرجة المؤهلة لالعتماد األكاديمي للكلية .

 

بعض من أنشطة الوحدة للعام الجامعي 

2018/2019 : 

جانب من اجتماعات مدير الوحدة الشهرية مع 

المجلق االستشاري لضمان الجودة واالعتماد 

المؤسسي  ومديري وحدات الجودة بكليات جامعة 

 كفرالشيخ في استضافة كلية الزراعة 
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جانب من تنفيذ اللطة التدريبية للسادة  اعضاء 

 هيئة التدريق بالكلية
 

بوحدة ضمان جانب من مراجعة ملفات الجودة 

 الجودة 

 
اجتماع تعريفي لطالب برنامج االنتاج الحيواني 

مع منسق التدريب الميداني بالكلية د. ابراهيم 

اللياط لالستعداد للتدريب الميداني بشركة الكنانة 

 لجدود الدواجن
 

 

 يةمدبر وحدة ضمان الجودة         :  اد. أمين كمال عمار االستاذ بقسم الصناعات ال ذائ

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

 

 

  
 .جامعة كبر الشيخ   -وسائل االتصال بوحدة ضمان جودة التعكيم في ككية الزراعة  

)قاعة األول عكوي  مبنى الككية الجديد الدور -ككية الزراعة   –جامعة كبرالشيخ  : العنوان
 . أ.د/ عميد الككيةالسيد مكتب  بجوار( 2رقم 

 (047) 3232762 – 3232896 : هات  الككية
 (047) 3232032 : فاك  الككية

البريققققققققققد االلكترونققققققققققي 
 لكوحدة

: gaoda_gaoda@yahoo.com 

 
 :يف اإلرشاد األكادميي املستخدمةصطلحات امل

العام 
 الجامعي

يتكون من فصكين دراسيين : البصل الدراسي األول والبصل الدراسي اللاني  :
وقد يضا  اليهما فصل لالع اليكتزم جميع طكبة الجامعة بالتسجيل فيه 

 ويسمي " البصل الصيبي
الرقم 
 الجامعي

الطالب الدراسة فيه إضافة الي رقم يدل عكي العام الجامعي والبصل الذي يبدأ  :
 الرقم المتسكسل لكطالب في ذلك العام والبصل الدراسي

البصل 
 الدراسي

هو فترة زمنية مقدارها ستة عشرة اسبوعًا ل تشمل ساعات الدارسة وفترة  :
 األمتحانات

الخطة 
 الدراسية

جميع المقررات التي يدرسها الطالب لتمكنهم من الحصول عكي الدرجة  :
 في تخصت معين       العكمية 

mailto:gaoda_gaoda@yahoo.com
mailto:gaoda_gaoda@yahoo.com
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المقرر 
 الدراسي

المنهج الدراسي محدد األهدا  والمحتوي الذي يتناول موضو  ما لمدة فصل  :
 دراسي كامل ويميز المقرر باالسم والرقم

السجل 
 الدراسي

درسها الطالب بتسكسل البصول والتقديرات التي هو كش  يبين المقررات التي  :
احرزها بهذ  المقررات كما يبين الكش  المعدل البصكي والتراكمي في كل فصل 

 دراسي
متطكبات 
 الجامعة

 مجموعة المواد الدراسية التي تقر الجامعة تدريسها لجميع طكبتها :

متطكبات 
 الككية

طكبة الككية عكي اختال   محموعة المواد الدراسية التي يدرسها جميع :
 تخصصاتهم ل وذلك لتوفير قاعدة اساسية من اللقافة والمعكومات لهم

متطكبات 
 التخصت

وهي مجموعة المواد الدراسية التي تنتمي الي حقل واحد من حقول العكوم  :
 والمعرفة اإلنسانية ل وينبرد بدراستها طكبة التخصت الواحد في الككية

المرشد 
 األكاديمي

هو عضو هيئة التدري  الذي يختار  القسم األكاديمي في الككية ليتولي توجيه  :
الطالب في عمكية تسجيل مقررات كل فصل دراسي ل ويتابع مسيرته العكمية 

 في الجامعة وحتي تخرجه       منذ دخوله
التسجيل 
 المبكر

ما  عمكية تسجيل الطالب لكمقررات المختكبة التي تتم في حدود منتص  فصل :
 ويسجل فيه لكبصل الالحق

الحذ  
 واإلضافة

عمكية حذ  أو إضافة أو تغيير شعب أو مواعيد معينة لمقرر أو اكلر وتتم  :
 خالل فترة محددة من بداية البصل الدراسي

هو معدل عالمات المقررات التي درسها الطالب نجاحا أورسوبا في البصل الدراسي  : المعدل البصكي
احتسابها عكي النحو التالي : تضرب درجات كل مقرر في عدد ساعاته الواحد لويتم 

المعتمدة ل لم تجمع حواصل ضرب المقررات التي درسها الطالب ل وتقسم عكي 
 مجمو  الساعات التي سجكها الطالب في البصل الدراسي

أخر فصل  هو معدل عالمات المقررات التي درسها الطالب نجاحا أورسوبا حتي : المعدل التراكمي
دراسي أتم دراسته ل ويتم احتسابها عكي النحو التالي : تجمع حواصل ضرب 
المقررات التي درسها الطالب في كل البصول ل لم تقسم عكي إجمالي الساعات 

 المعتمدة لكبصول الدراسية التي درسها
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 ةــــزارع الكليـــم
 :مير ة اإل تاج ال بات أوال  :      

اإلنتاا النباتي بككية الزراعة بكبر الشيخ هي العصب األساسي لكعمكيقة التجريبيقة والتعكيميقة وتبكقغ تعتبر مزرعة 
فدانل ومصدر الري هو بحر ميت يزيد وتربتها طينية لقيكة وبها نسقبة متباوتقة مقن المكوحقة حيقع  80مساحتها 

 يتم فيها تعكيم وتدريب طالب الككية.
يقتم فيهقا تقدريب الطقالب عكقى عمكيقات إنتقاا المحاصقيل الحقكيقةل ويقتم  لتزريب:المير ة والعملية التعليمية واـ 

فيهققا أيضققاً التعققر  عكققى المراحققل المختكبققة إلنتققاا المحصققول ويتعققر  الطققالب عكققى التكنولوجيققا الحديلققة ويتققدربون عكققى 
كما يتعر  الطالب ميدانيًا عكى أنوا  المحاصيل المختكبة الشقتوية أو صقيبية أو نيكيقة أو معمقرةل كمقا  ممارستها.

كيبية استعمال اآلالت الحديلة في الخدمة وزراعة وتسقميد وري وحصقاد المحاصقيلل فالمزرعقة يتدرب فيها الطالب عكى 
الككيققة والتققدريب عكققى األعمققال المققز رعيققة ووسققائل الققب عمكققه بعققد تخرجققه مققن الققط هققي الميققدان البعكققي الققذي يققزاول فيققه

 اإلنتاا الحديلة هي من أهم الطرق لزيادة اإلنتاا من الرقعة الزراعية.

 
تعتبقر مزرعققة ككيقة الزراعقة بكبققر الشقيخ مقن أهققم  المراكقز البحليققة  المير ية كمركييي لابحيال والت ييارب:ـي 

من أعضاء هيئة التدري  وطقالب الدراسقات العكيقا بتنبيقذ  والتجريبية في منطقة وسط الدلتال حيع يقوم الباحلون
تجاربهم وأبحالهم وجميع النتائج التي يتم تحكيكها إحصائيًا وصياغتها في صورة أبحاع عكميقة يقتم نشقرها بمجكقة 

لمحكيقة العكوم الزراعية المستدامة لككية الزراعة والمجالت األخرى المحكية والعالميقة كمقا يقتم إلقائهقا بقالمؤتمرات ا
والعالمية بواسطة الباحلين ومن خالل هقذ  التجقارب والبحقوع التقي يقتم إجراؤهقا بمزرعقة الككيقة يكتسقب البقاحلون 
خبققرة متجققددة ليسققاهموا بهققا فققي الحمققالت القوميققة لكمحاصققيل الرئيسققية والخضققر والباكهققة والنباتققات الطبيعيققة 

كة مقع الككيقات المنقاارة وأقسقام وزارة الزراعقة بجمهوريقة والعطرية ونباتقات الزينقة كمقا يقتم فيهقا التجقارب المشقتر 
 مصر العربية أو األقسام العكمية خارا الوطن

وبجوار  تعتبر مزرعة اإلنتاا الحيواني والتي تقع خك  سور الجامعةالحيواني :مزرعة اإلنتاا : لانياق 
المختكبة حيع تمد قسم األلبان بكميات الكبن مركز الزراعة المحمية من المرافق التي ترتكز عكيها أقسام الككية 

الالزمة لألبحاع والتجارب العمكية التعكيمية لكطكبةل وكذلك تمد أقسام المبيدات والورالة والنبات بحيوانات التجارب 
كما أنه يتعاون مع قسم المحاصيل في تحسين اإلنتاجية والقيمة الغذائية لمحاصيل العك   المختكبة كما تساهم 

يوانات في تمويل المنتجات الزراعية اللانوية بالمزرعة هذا عالوة عكى زيادة خصوبة مزرعة الككية عن طريق الح
 األسمدة العضوية التي يستخدمها أيضًا قسم البساتين.

 -وتتضم  البحول الت  ت رى بمير ة اإل تاج الحيوا   االت اها  اآلتية:

 .غذية حيوا ا  المير ة : بحول مرتبطة بييازة المواز الغذا ية لت1

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

 .: بحول مرتبطة بالتحسي  الوراثى لحيوا ا  المير ة3      
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عوضًا عن مزرعة الككية القديمة وهذ   بسخا 2008فقد تم إنشائها فى عام : الدواجن إنتاا  مزرعةلاللا :  
 . تقريبًا وتتكون من لالع طوابق والطابق اللالع لككية الطب البيطري 2م700المزرعة تم بنائها عكى مساحة 

وحدة تصنيع أعال   –دورات ميا   -مكاتب إدارية –قاعة محاضرات لكطالب  2المزرعة الجديدة تحتوى عكى )و 
عنبر دجاا –عنبر دجاا بياض تربية في بطاريات –معمل تجهيز عينات  –معمل تبريخ دجاا وسمان  –دواجن 

 عنبر أرانب(. –عنبر سمان –سالالت محكية تربية أرضية
 -وتتضم  البحول الت  ت رى بمير ة إ تاج  الزوا   االت اها  اآلتية:

 .بحوع مرتبطة بتغذية الدواجن :  1
 .جيا الدواجنبحوع مرتبطة ببسيولو : 2
 .الدواجن  وورالة : بحوع مرتبطة بتربية3       
 .بحوع مرتبطة برعاية الدواجن :4       

تطور منحل الككية تطورًا مكموسًا خالل السنوات العشرة األخيرة حيع ازداد عدد  : منحقققل الككيقققةرابعا : 
.ونارًا لارو  المنطقة والتحديع المستمر 1988عام  في طائبة 150إلى  1978طائبة عام  60الطوائ  من 

وبجانب إنتاجية صة بالعمكية التعكيمية والبحلية طائبة خا 50بالجامعة ومزرعة الككية  تقكت العدد اآلن إلى 
المنحل من العسل فإن المنحل يؤدى خدمة تعكيمية لطكبة الككية وطكبة الشعبة الزراعية بككية التربية عالوة عكى 

باإلضافة  فاء بالمتطكبات البحلية ألعضاء هيئة التدري  بقسم الحشرات كذلك طكبة الدراسات العكيا بالقسم.الو 
إلى هذا فإن المنحل يقوم بوايبة حيوية هامة حيع تقوم شغاالت النحل بالمساعدة عكى إتمام عمكية التكقيح 

وحاليًا تم إنشاء منحل جديد مزود بقاعة  تاا.اإلن الخكطى لكمحاصيل الحقكية والبستانية مما ينعك  عكى زيادة
در  لكطالب ومخزن وحجرة لكبرز ويتم تاكيكه بزراعة العديد من أنوا  األشجار المتساقطة األوراق.. كما تم 

 إنشاء وحدة إنتاجية خاصة بالمنحل تدار إدارة اقتصادية تحقيقًا لتشغيل كل الطاقات اإلنتاجية

 

 اليرا يةمركي الت ارب والبحول 
بققققرار مقققن مجكققق  جامعقققة طنطقققا فقققى  خأنشقققئ مركقققز التجقققارب والبحقققوع الزراعيقققة لككيقققة الزراعقققة بكبقققر الشقققي

ويعتبققر وحققدة ذات طققابع خققات لهققا اسققتقاللها البنققي والمققالي واإلداري طبقققًا لالئحققة الماليققة  م.26/10/1988
الماليقة مقن لجنقة الكقوائح الخاصقة المشقككة بققرار مقن واإلدارية المعتمدة من اإلدارة المركزية لكخبرة المالية بوزارة 

 م ومقرر  نب  الككية.1991لسنة  275السيد األستاذ الدكتور/ وزير المالية رقم 
 ويشمل المركز عدة أنشطة إنتاجية وخدمية من خالل وحدات فرعية ذات طابع خات داخل المركز وهى:

 ق وحدة األراضي  3                 ق وحدة الخضر       2ق وحدة بحوع الدوجن       1

  ة الزهور والزينة وتنسيق الحدائقق وحد 6 وحدة الصناعات الغذائية          ق  5ق وحدة النبات الزراعي      4
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 ق وحدة المنحل  9ق وحدة المحاصيل                     8  ق وحدة األلبان              7

 ق  وحدة الخدمات الطالبية   11            المبيدات وحدةق 10

ألي حاسب حدة تكنولوجيا الدراسات العكيا )ق و 13 ق وحدة البحوع االقتصادية والتنمية الريبية المتواصكة 12
نترنت   ( وا 

     وحدة ريادة األعمال واإلستشارات الزراعية -15ق وحدة تدوير المخكبات    14
 :البحوث والتجارب الزراعية  مركزأهداف   

اإلمكانيات الالزمة لكتجارب والبحوع الزراعية وتنبيذ السياسة العامة لكجامعة في مجال التعكيم توفير  -1
 والبحع العكمي والتدريب.

التعاون مع األجهزة والهيئات المعنية بشئون الزراعة لحل المشاكل الزراعية وتقديم المشورة والخدمات  -2
قامة الدورات التدريبية لزيادة كباءة ومهارات اإلرشادية لخدمة البيئة ونشر المستحدع من ا ألفكار وا 

 العامكين بالزراعة في مجال األنشطة اإلنتاجية والخدمية.
ية المساهمة بصورة أكلر فاعكية في النهوض باإلنتاا الزراعي فئ ميادينه المختكبة باألساليب العكم -3

 اإلنتاا وتحسينه.الحديلة والتي تؤدى إلى وفرة 
 عمال اإلنتاجية والخدمية لكغير.القيام باأل  -4
 المساهمة في تنبيذ مشروعات الجامعة التي تدخل في اختصات المركز.  -5
الدخول في الممارسات والمناقصات المعكنة لتنبيذ األنشطة واألعمال الخاصة بالتغذية سواء بالجامعة أو   -6

 خارجها.
 بمشاكل المجتمع والعمل عكى حكها. المساهمة في توجيه طاقة ومهارات وخبرات العامكين باالرتباط  -7
  خكق أفراد قادرين عكى النهوض بالبيئة المحيطة فى حل المشاكل الزراعية وتقديم المشورة والخدمات -8

قامة الدورات التدريبية لزيادة كباءة ومهارات العامكين بالزراعة.          اإلرشادية وا 
 . اإلرشادية واإلنتاجيةشتى ميادينها  العمل عكى تطوير األساليب الزراعية فئ-9
 اختصات المركز.المساهمة في إنجاز المشروعات البحلية التي تدخل في -10
 تدعيم األقسام العكمية بالككية ماديًا لتنشيط العمكية البحلية والتعكيمية.-11
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 شئون التعليم والطالب ن بإدارة العاملي

 التعليم والطالبكشف توزيع العمل داخل إدارة شئون 

 

 األعمال المكلف بها االســــــــــــــــم م

 مدير ادارة شئون الطالب م   مصطف  احمز         / السيزة 1

 مسئول شئون التعليم طار  متولى مزي  / السيز 2

 الثالثةالفرقه  مسئول السيزة /كريما  السيز  بز الكريم 3

 الرابعهمسئول الفرقة    أحمز  بز الم عم غايى / السيز 4

 األولى ةمسئول الفرق الطاف محمز الب ا / السيزة 5

 الثانيةمسئول الفرقة  خليفة السيز شعوط/ السيز 6

 مسئولة اللريجين   / رحاب كامل الحايس  السيزة 7

 شئون التعليممسئول  /أحمز  بز هللا العيسوى السيز 8

 

 لطالب الكلية الخدمات التي تقدمها ادارة شئون الطالب
 

صدور  -جندد2نموذج–شهادة الميالد  –ستالم أوراق الطالب الالزمة للملف )استمارة الثانوية العامة ا -1
 صورة البطاقة الشخصية(. –شخصية 

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

 تحويل الطالب لمركز الخدمات الطبية -4

اعالن الطالب بميعاد التسجيل للمقررات الدراسية ونهايتهدا عدن طريدق الجدروب والصدلحة الخاصدة  -5
 بشئون الطالب ولوح االعالنات بالكلية.

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

 ة الطبية.متابعة األعذار المرضية أثناء االمتحانات بعد اعتمادها من اللجن -7

 استخراج بطاقة تحقيق الشخصية للكلية)الكارنيه(.  -8

 اعتماد استمارات السلر للقطارات وشركات النقل. -9
 تسليم الطالب في الدراسي اللصل االول من المستوي الثالث سجالت بها المواد التي قام  -11

 بدراستها ونتيجته في كل مادة وعدد الساعات الحاصل عليها.          

 طلبات التشعيب وعمل التنسيق طبقاً لشروط األقسام بالكلية.استالم  -11
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 استخراج الشهادة الدائمة وشهادات التخرج والسجالت الدراسية للخريجين. -12
 إعداد استمارات بيانات الطالب ألداء امتحانات اللرقة النهائية. -13
 استخراج بيانات قيد للجهات المطلوبة. -14
 وبنات(. اعتماد استمارات المدن الجامعية )بنين -15

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

 حصر الطالب المتلوقين وعمل استمارات مكافأة التلوق لهم بعد اعتمادها. -17

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

 طالب اللرق إلى مجموعات. عمل جداول للتدريب الصيلى وتقسيم -19

 االعالنات. عمل تراكمي التدريب الصيلي واعالن النتيجة بلوحة -21

 -:وتكاليفها : الرسوم الدراسية لطالب الكلية
 المبلغ المطلوب بالجنيه نوع الخدمة

 710 مصاريف الكلية -1

650 

المستتتتتتوي االول شتتتتتامله كارنيتتتتته الكليتتتتتة )بطاقتتتتتة تحقيتتتتتق 

 الشخصية(

 األعلىالمستويات 

شتتتهادة اثبتتتات القيتتتد للطالتتتب لتقتتتديمها الي  -2

 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) شهادات التخرج )اربع شهادات مؤقته( -5

  

 120 

 200 

 50 

تتتتدفع بايصتتتال عنتتتد إختتتالء الطتتترف وتقستتتيمهم 

 -كاالتي:

 رسم اربع شهادات 

  طوابعIT الربع شهادات 

 رسم الشهادة الدائمة 

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

 : أوراق الطالب الالزمة للتقدم للكليةـ 
 استمارة الثانوية العامة –1

 شهادة الميالد –2

 جند ) للذكور (2نموذج –3

 صور شلصية 6 –4

 بطاقة ترشيح للكلية –5

 جنيه(710اذن دفع المصاريف الدراسية وقيمتها ) –6

 صورة البطاقة الشلصية –7
 للطالب  : فرص سنوات القيد

لمجلس الكلية الترخيج للطالب الذين قضوا بفرقهم  ويجوز، أكثر من سنتين للطالد أن يبقى بالفرقة ال يجوز              

في السنة التالية في المقررات التي رسبوا فيها ، وذلك فيما عدا طالب من الخارج سنتين في التقدم إلى االمتحان 
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ويجوز لمجلس الكلية عالوة على ما تقدم الترخيج لطالب الفرقة قبل النهائية والفرقة النهائية .  المستوي االول

 للتقدم إلى االمتحان من الخارج. ضافيتينإ بفرصتين

 س رة  ة م ي ة حسدري

 س دمأ حأ ة يةهخ ر  صخ ةألرخ

 س دمأ حأ ة يةهخ + س م حأ ة همبج . ة  م ك

 س رة  حأ ة همبج 3س دمأ حأ ة يةهخ +  ة  م ا

ذة بسز ة عم ز ب حم ال  ك ي  3س دمأ حأ ة يةهخ +  لة بة   أ س رة  حأ ة همبج رة 
 ةرمب د أ د أ صا  يي حمببة   ح ح ببص

 م2019/2020م حتى  ام  2005/2006بيا  إحصا   لعزز الطالب المقيزي  بالكلية م   ام 

 الفرقـــة           
 

 العام الجامعى

 الرابعــة الثالثـــة الثانيـــة األولـــى
 اإلجمالي

 هندسة عام هندسة عام هندسة عام هندسة عام

2115/2116 237 - 217 15 243 6 109 5 832 

2116/2117 307 128 171 9 218 15 120 4 972 

2117/2118 223 117 189 92 179 9 211 14 1134 

2118/2119 159 88 126 90 184 78 169 10 914 

2119/2111 158 101 118 79 124 77 174 78 919 

2111/2111 59 28 100 67 126 75 118 76 649 

2111/2112 199 95 41 23 105 66 132 74 735 

2112/2113 237 100 177 80 45 21 119 65 844 

2113/2114 141 207 164 77 183 70 57 25 924 

2114/2115 361 105 124 169 170 71 176 66 1242 

2115/2116 401 129 207 84 105 172 189 72 1359 

2116/2117 457 166 294 83 191 89 111 159 1550 

2117/2118 475 129 364 123 225 72 216 94 1598 

2118/2119 653 147 465 88 285 104 242 77 2061 

2119/2121 575 141 545 85 385 77 322 110 2240 
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 مكافآت التفوق
للمادة رقم بيان بالمكافآت المستحقة للطالب المتفوقين الحاصلين على شهادة الثاهوية العامة الم رية وفقاً    

 :( من الالئحة التنفيذية272)

ة حيمبأل   عوز ة  بتم ةالر ك ح
  م    ه

ة حيمبأل   عوز ة  بق ةال ةك
  م    ه

1 

 120 اوائل القسم العلمي ثاهوية عامة 30ال

الحاصلين علي تقدير ممتاز 

ب رف النظر علي درجاتهم في 

 الثاهوية العامة او ثاهوية معادلة

120 

% فأكثر ثاهوية 80علي مجموع  الحاصلين 2

 عامة
 -الحاصلين علي جيد جدا: 84

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

وكان من الحاصلين علي     4

 % فأكثر ثاهوية عامة80مجموع 
84 

وكان من الحاصلين علي اقل     5

 % في الثاهوية العامة80من 
60 

وكان من الحاصلين علي     6

 الشهادة الثاهوية المعادلة
60 

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

 والطالب المحولين إلى الجامعة تصرف لهم مكافآت التفوق بالجامعة بعد الت كد من

 .رعدم صرف أي مكاف ة لهم من الجهات المحولين منه

 
كما هو وارد في قانون تنايم الجامعات  اإلخالل بناام االمتحانعقوبة   

 ناام تأديب الطالب:ق       

 :يخ حأ    د ب حهم  م دمي   م يخ ةهوخ  م مرة  أ رة ةرةزح رة دمم  ي ة  مح  م ر ةج ةاله : 124يل حم
 . ةال حمخ ة حهةم   ظمح ة ية م ةر ة ح  م  ة  مح  م    -1

 د ع خ ة يبةسم ةر ة داب ض  ة ه ةر ةالحد مع ة حي ب  أ اررب ة يبرس رة حامربة  رةال حمخ     -2
 . ح  م حرةظ م  ة  مزة  مح  م ةالهبى ة دج دمدرج ة ةرة      

 . يخ ب خ  د مبج حل ة  با رة يبةحم ةر حهخ  اسأ ة س ب رة سةرك يةهخ ة  مح م رهمب  م    -3
 . حدامأ ةر ة  يرء ة وكح  ه ريخ غش بج ةحدامأ ةر  برع ب هإليخ ةهوخ   ظمح ة    -4

 .رةال  كل ةر ة حرةي ةر ة يدز ة  مح  م ةر د ي يهم  ةح  أ يخ ةدوا     -5

 يخ د ظ ح  ة ح  م  يةهخ ة  مح م ةر ةال دبةك   م  يرأ دبه   سم ق حأ ة سةعم  ة  مح  م   -6
   زي امزع  م م صربل  م ية م  ةر  حل درت  م   يرأ دبه   ة حهدصم ر درك ل    بة  ةر ةصيةب  بة    
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 . سم ق حأ ة سةعم  ة  مح  م ة حهدصم    

يالخ عم الالز  بديالز غ الم بالالج ةالحداالمأ ةر  الالبر م ب اله ر  رال ع بالالج ام الم دةال س  هب الاله ة  ح الي ةر حالالأ  : 125حالميل 
ةالحداالالمأ ر االالبح حالالأ يهالالرخ ةالحداالالمأ بالالج  الالمتج ة حالالرةي ر  د الالب ة عم الالز بةسالال م بالالج  ح الالل حالالرةي  حالالأ    الالم  الالرز   الاله 

دمي الالز ةر ح ةالالس بالالج ةالاالالرةخ ةالهالالبى ب  عالالخ ةالحداالالمأ  مالالبةب حالالأ ح ةالالس ة  حالالمأ ةالحداالالمأ ر االالمخ ة الالج ح ةالالس دمي الالز
 ه  عوأ ة يب م ة  ةح م ةذة يم   تي ح ا   ةعم ز ت خ ي ا ة غش.ة ية م ر دبدز  ة 

 -:ة  مر م  ة دمي  م هج :  126حميل   
 . ذةبالالالالالالالالةال     -2                                 .ة د   ه   مهم ةر يدم م     -1

 ة ابحمأ حأ اررب يبرس ةاي ة حمببة   حيل ال دد مرك   بة    - 4                  .ة ابحمأ حأ   ض ة هيحم  ة عو  م     -3.

 .ة ابحمأ حأ ةالحدامأ بج حمبب ةر ةي ب    -6              .حأ ة ية م  حيل ال دد مرك   بةة  صخ     -5

 .ة  صخ حأ ة ية م  حيل ال دد مرك بصو يبةسك   -8             .ة غمء ةحدامأ ة عم ز بج حمبب ةر ةي ب    -7

 ة م  حيل دك ي  ةج بصخ يبةسجة  صخ حأ ة ي   -10 .ة ابحمأ حأ ةالحدامأ بج بصخ يبةسج ةر ةي ب    -9

ة  صخ ة   مزج حأ ة  مح م ر  ةغ ة مبةب ة ج ة  مح م  ةالهبى ر دبدز  ة ه  يح صوا م ة عم ز  ةم ي ةر     -11
 . ة حصب م  مح م  ة ة دميح  وحدام م  بج 

 

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

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

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

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

 

 

 

 االســــــــــــــم م
 

 به القائم العمل

1 

 
 أمل جابر محمد نعيم/ السيدة 

 

 .رعايه الشباب   إدارةمدير 

2 

 
 محمد السيد عبد الوهاب/   دكتورال

 

من التكافل االجتماعي  الرابع واالولمسئول والمستوي 

 العلم  وال شاط والرحال  اال تما   ال شاط
 . وال واله  والتك ولو  

 تامر كرم المصري/  السيد  3

النشاط الرياضي والنشاط الفني والثقافى  ال شاط مس ول

 العلم  وال شاط والرحال  اال تما  واالسر 
 م  الثا ى والثالل والمستوي وال واله  والتك ولو  

 . اال تما   التكافل

 مكحواة :
 ويمكن زيارته إلكترونيا من خالل الموقع التالي : صدر دليل الكتروني لرعاية الشباب عكي موقع الككية 

 

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

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

 

 واأل شطة الطالبية التى تقزمها اال تما ية الخزما 

 لطالب الكلية إزارة ر اية الشباب

 

تعمل إدارة رعاية الشباب عكى تققديم الخقدمات االجتماعيقة لكطقالب ومسقاعدتهم عكقى ممارسقة األنشقطة المختكبقة 
ومققن هققذ  الخققدمات االجتماعيققة التققي تقققدم لكطققالب القيققام بعمققل البحققوع االجتماعيققة  الطققالب.مققن خققالل اتحققاد 

ويهقد   لكطالب الغير قادرين وصر  المساعدات المادية والعينية عن طريق صندوق التكافل االجتماعي بالككيقة.
لمسققاهمة فققي تنبيققذ صققندوق التكافققل االجتمققاعي إلققى تحقيققق الضققمان االجتمققاعي لكطققالب بصققورة المختكبققة وا

 الخدمات الطالبية وحل المشاكل التي تواجه الطالب وتحول بينهم وبين الدراسة بسبب عجز دخولهم المالية.

mailto:agre_portal@kfs.edu.eg
mailto:agre_portal@kfs.edu.eg
mailto:IT@agr.kfs.edu.eg
mailto:IT@agr.kfs.edu.eg
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 :كل م   ويشكل م لس إزارة ص زو  التكافل اال تما   م 
 

 .( رئيسًا لكمجك  ) ل الككية لشئون التعكيم والطالبيد/ وك أ. -
   يختارهما مجك  الككية سنويًا.النين من أعضاء هيئة التدري -
 رعاية الشباب بالككية. مدير إدارة -
 .) طالبا (  أمين االتحاد بعد االنتخاب -

صقورة ماديقة أو عينيقة ويقتم الصقر  عقن طريقق لجنقة المسقاعدات  ويقدم الصندوق المساعدات لكطالب فقى     
 بالصققندوق والتققي تقققوم بدراسققة الطكبققات واألبحققاع الخاصققة بالمسققاعدات والتوجيققه بمققا يكققزم لكققل حالققة عكققى حققدة

 :اآلت   ويشترط لصرف أي  وع م  أ وع المسا زا  للطالب
 أن يكون الطالب نااميًا بالككية. -
 نسية.أن يكون مصري الج -
 أال يكون قد صدرت ضد  قرارات جامعية تأديبية تتعارض مع تمتعه برعاية الصندوق. -
 مستجدًا في فرقته مالم يرى مجك  إدارة الصندوق أن اروفه تبرر صر  المساعدات االجتماعية. -

 ونات التغذية لكطالب المغتربين :بق 

 0من المحافاة والغير مقيمين فى المدن الجامعية أن تكون الوجبة لطالب السكن الخارجى -

 0تكون الوجبة وجبة مطهية ساخنة ويتم شراء البونات فى االسبو  السابق لكالسبو  المقبل -

 0أربعة أيام ةعشرون جنيها ولمدو خمسة سعر الوجبة  -

  لكطالب المستبيدين بإدارة السماءأيام الخمي  والجمعة والعطالت الرسمية لتسجل ا فيتقدم الوجبات  ال -      

 0رعاية الشباب       

 -:الجامعي دعم الكتاب 

 0بالككية توزيع كتب دراسية مجانية لكطالب الغير قادرين مساهمة من أعضاء هيئة التدري  لجميع االقسام  -

 -:وهي  المستندات المطكوبة لكحصول عكى مساعدة   
 من إدارة رعاية الشباب بالككية لكحصول عكى نو  المساعدة من صندوق  اجتماعيبحع  استمارة -1

 0مصادر أخرىى التكافل او أ      

 0عمل بحع من الوحدة االجتماعية التابع لها الطالب  -2

 من الجمعية التعاونية الزراعية التابع لها الطالب تبيد أذا كانت أسرة الطالب حائزة أو غير  اد أف -3
 0حائزة عكى أرض زراعية مختومة بختم الجمعية             
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 0أو المعاش( –إفادة من الجهة الحكومية التى يعمل بها االب بمبردات )المرتب  -4
 0إذا كان االب صاحب حرفة أومهنةحرة عكية إحضار صورة البطاقة الشخصية لالب -5
 0يبيد ذلكإذا كان الطالب لدية أخوة فى مراحل التعكيم عكية إحضار ما  - 6
 -أو الطالبة  لى المسا زة:كيفية حصول الطالب          

 يقدم الطالب أو الطالبة طكب صر  االعانة مع بيان أسبابها ونوعها إلى مسئول البرقة بإدارة رعاية  -  
 0شباب الككية   

 0سجل البيانات المعدة لهذا الغرض فييتم قيد الطالب  -

 عكى االقل من تاريخ تقديم  الصندوق )مدير إدارة رعاية الشباب( خالل أسبو تعرض الطكبات عكى أمين  -
 0الرآى ألبداءالطكب    

 0يقوم أمين الصندوق بعرض الطكبات عكى مجك  االدارة التخاذ القرارات فى شأنها -

 لمجك  االدارة أن يبوض بعض سكطاتة لرئي  مجك  االدارة أوأمين الصندوق أو أحد أعضاء  -
 0يراها ضرورية لسرعة البت والصر  التيالحدود  فيالمجك     

 : ـ إتحاز الطالبل ا   ةأ شط     

  يشكل من طالب الككية النااميين المقيدين بها والمسددين رسوم االتحاد ويكون لكطالب الوافدين والمنتسبين
نتخاب أو الترشيح ويعمل الذين يسددون رسوم االتحاد حق ممارسة أوجه النشاط دون أن يكون لهم حق اال 

 اتحاد الطالب عكى تنايم ممارسة العمل الطالبي.
 ـ  : وتهزف االتحازا  الطالبية  لى تحقي  ما يلى

تاحة البرصة لكتعبير -أ تنمية القيم الروحية واألخالقية والوعي الوطني بين الطالب وتدريبهم عكى أساليب القيادة وا 
 عن آرائهم.

 الجامعية بين الطالب وتعميق الروابط بينهم وبين أعضاء هيئة التدري  والعامكين.تنمية الروو  -ب
 اكتشا  مواهب وقدرات الطالب وتنميتها. -جق
 نشر وتشجيع تكوين األسر والجمعيات التعاونية الطالبية ودعم نشاطها. -د
 واالرتبا  بمستواها وتشجيع نشر وتنايم األنشطة الرياضية واالجتماعية والكشبية والبنية واللقافية  -هق
 المتميزين فيها.   
 اإلفادة من طاقات الطالب لخدمة المجتمع وتنمية روو المشاركة. -و

  هى: ر يسية  ويعمل م لس اتحاز الطالب  لى تحقي  أهزاف االتحازا  الطالبية م  خالل سبع ل ا 

 النشاط الرياضي.لجنة  - 2                             لجنة األسر الطالبية.  -1
 لجنة النشاط االجتماعي والرحالت. - 4                               لجنة النشاط البني. -3
 لجنة نشاط الجوالة والخدمة العامة. -6                              لجنة النشاط اللقافي. -5
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 جنة العكوم والتكنولوجيا. -7
 

   ميز الكلية أو م  ي وبه ف  ذلك م  أ ضاء هي ة التزريس و ضوية كل يشكل م لس االتحاز س وياً بريازة
 م :

 رواد لجان مجك  االتحاد من أعضاء هيئة التدري .
 األمناء واألمناء المساعدين لكجان االتحاد من الطالب.

   ينتخب الطالب أعضاء المجك  من بينهم أمينًا وأمينًا مساعدًا لكمجك  ويحضر اجتماعات المجك  رئي 
 الجهاز البني لرعاية الشباب بالككية ويكون أمينًا لصندوق المجك .

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

 أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية. -1
 أن يكون متصبًا بالخكق القويم والسمعة الحسنة. -2
 اً ناامياً مستجداً فى فرقته غير باق لإلعادة فيها ألي سبب.أن يكون طالب -3
 أن يكون مسددًا لرسوم االتحاد. -4
 أن يكون من ذوى النشاط المكحوا فى مجال عمل الكجنة التي يرشح نبسه فيها -5
أال يكققون قققد سققبق الحكققم عكيققه بعقوبققة مقيققدة لكحريققة أو تقريققر إسقققاط أو وققق  عضققويته بأحققد االتحققادات  -6

 أو لجانها. الطالبية
  رعاية الشباب بالككية وفيما يكي  بإدارةويكون التقدم لكترشيح كتابيًا عكى النموذا الذي تعد  الجامعة لذلك ويكون

 لجان االتحاد واألنشطة التى تقوم بها كل لجنة.

 ـأوال: لجنة األسر الطالبية:

حيع تملل كل أسرة مجموعة من الطالب يتوافر األلبة والترابط ويتم ممارسة العديد من األنشطة االجتماعيقة والبنيقة 
 واللقافية والرياضية وبناءًا عكى ذلك فإن لجنة األسر بالككية تختت باآلتى:

 تشجيع تكوين األسر الطالبية بالككية ودعم نشاطها._ 1
 بالككية وخارجها من ككيات الجامعة المختكبة. تنايم برامج لقاءات األسر_ 2

 وم  أهم أ شطة ل  ة األسر بالكلية:

 .دعم وتنمية روو األخوة والترابط بين الطالب 
 .اإلعالن عن تجديد وتسجيل األسر بقسم رعاية الشباب بالككية 
 إقامة األنشطة والمسابقات الرياضية واللقافية واالجتماعية والبنية بين أسر الككية. 
 .االشتراك فى الدوري اللقافى والرياضي ألسر ككيات الجامعة والتي تنامه اإلدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة 
 .إقامة مسابقة لكطالب والطالبة الملالين بين طالب األسر بالككية 
 .إقامة الرحالت اللقافية والترفيهية إلى المناطق السياحية المختكبة 

 األسرة:مراحل تكون ـ         
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يبتح باب تسجيل األسر لكل ككية خالل الشهر األول من العام الجامعي عكقى أن يكقون آخقر موعقد العتمقاد األسقرة مقن  -1
الجامعة شهر ديسمبر من كل عام وال يجوز ألى أسرة مزاولة نشاطها إال بعد صدور قرار باعتمادها من األستاذ الدكتور/ 

 نائب رئي  الجامعة لشئون التعكيم والطالب.رئي  الجامعة أو األستاذ الدكتور/ 
بطكقب األسقاتذة أعضقاء هيئقة التقدري  يتقدم الطالب مقرر األسرة ومعه طالب مملل عن كل فرقة دراسية بالككية إلقى أحقد  -2

 .رةرغبتهم فى تكوين أسرة بريادة سيادته ومرفق به أهدا  األسرة والبرنامج المحدد لكنشاط ومصادر التمويل الخاصة باألس
 يتم عرض هذا الطكب عكى األستاذ الدكتور/ رائد لجنة األسر بالككية لكموافقة عكى األسرة. -3

 يقدم الطكب بعد الدراسة إلى السيد األستاذ الدكتور/ عميد الككية لموافقة سيادته عكى هذا الطكب.     
 فى حالة موافقة سيادته عكى تكوين األسرة تبين اآلتى:  -4

 لشققباب بالككيققة عققن قيققام األسققرة لجميققع الطققالب مققن خققالل لوحققة اإلعالنققات وفققى أمققاكن يعكققن قسققم رعايققة ا
 التجمعات الطالبية وذلك فى مدة أقصاها أسبو  من تاريخ موافقة أ.د/ عميد الككية.

  االسقم يتقدم الطالب الذي يرغب فى االنضمام لألسرة شخصيًا )بطكب اشتراك( لقسم رعاية الشباب يوضقح فيقه
 الدراسية والعنوان ويعتمد من شئون الطالب بالككية وال يجوز لكطالب االنضمام ألكلر من أسرة.والبرقة 

  يتشققرط فققى الطالققب المتقققدم لالنضققمام لألسققرة أن يكققون مققن الطققالب المنتامققين الققذين ينطبققق عكققيهم شققروط
  . عضوية االتحاد والمسدد لرسوم االتحاد

  0واليزيد عن مائة عضوعضو  50اليقل عدد الطالب فى االسرة عن 

  تعتمد األسماء من أ.د/ عميد الككية وترسقل جميقع األوراق الخاصقة باألسقرة العتمادهقا مقن الجامعقة وال تققوم
 األسرة بمزاولة نشاطها إال بعد االعتماد من الجامعة.

  من حق أ.د/ عميقد الككيقة األسرة التى تخل بالبرنامج المحدد لنشاطها أو مخالبة الكوائح المنامة لكعمل الطالبى يكون
 أو إدارة الجامعة وق  نشاطها أو إلغاء تشكيكها.

  /عميقد وفى نهاية العام الدراسي تعد كل أسرة تقريرًا عن نشاطها ويعتمد من أ.د/ رائد األسقرة ورائقد لجنقة األسقر الطالبيقة واألسقتاذ القدكتور
 الككية.

 

 ثانيا: لجنة النشاط الثقافى:
وتهققد  إلققى زيققادة الققوعي بققين الطققالب وتناققيم أوجققه النشققاط اللقققافى الققذي يققؤدى إلققى تعريقق  الطالققب بققالمجتمع 
واحتياجات تطور  والعمل عكى تنمية الطاقات األدبية واللقافية لكطالب ومن أبرز األنشقطة اللقافيقة التقي تققوم بهقا لجنقة 

 -النشاط اللقافى:
 ق الدراسية بالككية واختيار العناصر المتميزة التى تملل البريق اللقافى لكككية.إقامة دوري لقافي بين طالب البر-1
 االشتراك فى المسابقات اللقافية الواردة من إدارة الجامعة والهيئات األخرى.-2
طبع دليل الطالب الجدد وتوزيعقه عكقى طقالب البرققة األولقى لكتعقر  عكقى الككيقة واألقسقام التقي يتعقامكون معهقا -3

 والمقررات الدراسية لهم وكل ما يهم معرفته بالنسبة لكككية.
طبع نماذا االمتحانات لطالب الككيقة فقى البصقل الدراسقي األول والبصقل الدراسقي اللقاني وتوزيعهقا مجانقًا بقسقم -4

 رعاية الشباب.
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 ا عكى الطالب.طبع نشرات لقافية عن أهم أنشطة االتحاد المختكبة وما يهم الطالب داخل الككية وتوزيعه-5
 إقامة المسابقات اللقافية والدينية ومنها مسابقة حبا القرآن الكريم واألحاديع النبوية الشريبة.-6
 الشعر(. -مسابقة القصة القصيرة  –إقامة الندوات الدينية واللقافية )مسابقة مجكة الحائط -7

 ثالثا: لجنة النشاط الفنى:
بنيققة لكطققالب وممارسققة األنشققطة والهوايققات البنيققة ملققل التمليققل والغنققاء وتهققد  إلققى تنميققة المواهققب والقققدرات ال

والموسيقى وكذلك البنون التشكيكية كالرسم والنحت والتصوير ومن األنشطة البنية التقي تققوم بهقا لجنقة النشقاط 
 البني:

 لكبنون المسرحية.ي الصيبي لشباب جامعة كبر الشيخ المشاركة في المكتقى الطالب-1
 ركة في مهرجان البنون المسرحية لجامعة كبر الشيخ عكى مستوى ككيات الجامعة.المشا-2
المشاركة في األنشطة البنية في القدورات الزراعيقة التقي تقنام كقل عقام عكقى مسقتوى ككيقات الزراعقة بالجامعقات -3

 المصرية.
 المشاركة في المسابقات البنية والمواهب  عكى مستوى ككيات الجامعة.-4
 بقات فنية بين البرق الدراسية بالككية.عمل مسا-5

 رابعًا: النشاط الرياضى:
شقبا  هوايقات الطقالب الرياضقية وتنميقة ققدراتهم وذلقك مقن  وهى تهد  إلى نشقر القوعي الرياضقي بقين الطقالب وا 

الكجنققة خققالل اشققتراكهم فققي المباريققات والمسققابقات والمهرجانققات الرياضققية المتنوعققة ومققن أهققم األنشققطة التققي تقققوم بهققا 
 -الرياضية:
 .إقامة دورات تنشيطية الختيار البرق الرياضية لكككية والتي تشترك فى الدورات والمهرجانات الرياضية 
 .االشتراك في الدوري الرياضي لجامعة كبر الشيخ في األلعاب الجماعية والبردية 
 ألخقرى بحيقع يقتم استضقافة بعقض إقامة أنشطة ولقاءات رياضية ودية بين البرق الدراسية بالككية والككيقات ا

الككيات سقواء مقن ككيقات الجامعقة أو الجامعقات األخقرى إلقامقة يقوم رياضقي فقي جقو مقن العالققات والصقداقة 
 والتناف  الشري .

  المصريةبجامعات الزراعة االشتراك في الدوري الرياضي لكدورات الزراعية التي تنام عكى مستوى ككيات . 

 والرحالت: االجتماعيخامسًا: لجنة النشاط 
شقاعة روو  تختت بالعمل عكى تنمية الروابط االجتماعية بقين الطقالب وبقين أعضقاء هيئقة التقدري  والعقامكين وا 
التعاون واإلخقاء بيقنهم وكقذلك تناقيم القرحالت والمعسقكرات االجتماعيقة واللقافيقة الترويحيقة التقي تسقاعد الطقالب 

 نشطة في هذ  الكجنة:عكى التعر  عل معالم الوطن ومن أهم األ 
  إقامة مسابقة الشطرنج عكى مستوى الككية وتصعيد البائزين بالمركز األول واللاني واالشتراك في المسابقة

 عكى مستوى الجامعة.
  إقامققة مسققابقة الطالققب والطالبققة الملققاليين عكققى مسققتوى الككيققة وتصققعيد البققائز والبققائزة لالشققتراك فققي مسققابقة
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 الجامعة.
  المسابقات االجتماعية الواردة من إدارة الجامعة والهيئات األخرى.االشتراك في 
  االشتراك في الدورات التدريبية لكجامعة )دورات إعداد القادة ومشرو  شباب المستقبل واإلسعافات األولية باالشتراك مع

 وزارة الشباب(.
  راعقة بجامعقات جمهوريقة مصقر االشتراك في القدورة الزراعيقة فقي النشقاط االجتمقاعى عكقى مسقتوى ككيقات الز

 العربية.
 .تنايم حمالت التبر  بالدم 
 سادسا: لجنة الجوالة والخدمة العامة:   

إن الشعار األسمى لكجوالة هو الخدمة العامة وهقدفها تناقيم أوجقه نشقاط الكشق  واإلرشقاد لنشقر القوعي الكشقبي 
المعسقكرات التقي تنامهقا الكجنقة والتقي  بين الطالب والمساهمة في مشقروعات خدمقة البيئقة والمجتمقع مقن خقالل

تهد  إلى تعويقد الطالقب عكقى االعتمقاد عكقى القنب  والتمتقع بحيقاة الخقالء وتنميقة روو االنتمقاء ومقن األنشقطة 
 التي تقوم بها لجنة الجوالة والخدمة العامة:

 .إقامة معسكر إعداد الختيار عشيرة الجوالة بالككية 
 .إقامة معسكر خدمة عامة 
 عسكر خدمة بيئة.إقامة م 
 .االشتراك في معسكرات اختيار عشيرة الجامعة 
  االشقققتراك فقققي المهرجقققان الكشقققبي لكجوالقققة فقققي القققدورات الزراعيقققة التقققي تقققنام عكقققى مسقققتوى ككيقققات الزراعقققة

 بالجامعات المصرية.
 .االشتراك في المهرجان الكشبي لجوالي ككيات الجامعة 
 عامة وخدمة البيئة عكى مستوى الجامعة أو المحافاة.االشتراك في المعسكرات القومية لكخدمة ال 

 :سابعا: لجنة النشاط العلمى والتكنولوجيا

 النقاط التالية: متميز من األنشطة والتي تتضح فىوتقوم هذ  الكجنة بعدد 

 .تبادل األفكار والمشروعات العكمية بين الطالب 

 .تشجيع الطالب المتميزين في تنبيذ أفكارهم العمكية 

 .إذكاء روو المنافسة الجادة والشريبة لدى الطالب 

 .نشر الوعي بأهمية العكم ودور  في تطوير األمم 

 ."إقامة مسابقات في مجاالت "الميكانيكال الكترونيات .. الخ 
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  إقامة مسابقات اللقافة العكمية "خيال عكمقي"ل مجقالت حقائط عكميقة ل أبحقاعل دوري معكومقات عكمقي ونقدوات
 عكمية.

 تقرير عن صندوق التكافل الطالبي ودعم الكتاب الجامعى
 

* دح  حخ أ اما ة دحم  م  ةعوز ة غ ب تميب أ  سيةي ة بسرح ة يبةس م ري ح ة يدمز ة  مح ج   ردح ة درك ل  ةج ة  ار 
 -ة دم ك:

 ح2019/2020ة حسم ية  ة عو  م  ري ح ة يدمز ة  مح ك  هوخ ة  مح ة  مح ك -1
 

المبلغ  جملة طالبة طالب  البيان

 بالجنية

 مالحظات 

 دعم الكتاب)الترم األول( الفرقة االولى

 الفرقة الثانية                              

 الفرقة الثالثة                               

 الفرقة الرابعة                               

32 

16 

7 

     5 

52 

   73 

     8 

    5 

84 

89 

15 

10 

 ج6300

 ج6675

 ج1125

 ج750

 دعم كتاب

 )رعاية الشباب(

 مساعدات نقدية ترم أول      

 سداد مصروفات وتكملة سداد مصروفات

---- 

61 

---- 

56 

--- 

117 

---- 

 ج35984

 صندوق تكافل الكلية

 

 دعم كتاب 18375 245 189 56 دعم كتاب )الترم الثانى(

 )رعاية الشباب(

 مساعدات نقدية ترم ثانى      

 سداد مصروفاتتكملة     

15 

53 

26 

65 

41 

118 

5824 

30160 
 صندوق تكافل الكلية

 

اجمالى المساعدات النقدية وسداد 

المصروفات ودعم الكتاب المقدمة من 

العام رعاية الشباب للطالب خالل 

  الدراسى

245 474 719 105193  

 

 م2019/2020باالنشطة الطالبية لكعام الجامعيبعض الصور الخاصة           
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 رواد لجان االتحاد:

 / محمود محمد فوازأ.د 

 عميد الكلية ورائد عام الشـــــباب

 رجب غانممحمد / م.د0أ

 االهشطة الطالبية بالكليةعام منسق 

 د/ عمرو موسى عمرانا.

 مستشار اللجنة الثقافية واالعالمية

 أحمد مصطفي ا.د/ 

 مستشاراللجنة الفنية

 نجوي محمد اللطيب د/ ا.

 مستشار اللجنة االجتماعية والرحالت

 عماد حافظد/ ا.م.

 مستشار لجنة االسر

 سالم حمدين / د

 الجوالة والخدمة العامةمستشار لجنة 

 وليد زكرياد / ا.م.

 مستشار اللجنــــة الرياضـــــــية

 رمضان الشريفد/ على   

 م2019/2020للعام ال امعى  مستشارى ل ا  اال شطة
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 مستشار لجنة العلوم والتكنولوجيا

 م2019/2020أعضاء مجلس اتحاد الطالب لعام
 

 رئيس االتحاد سارة محمد على شريف

 هائد رئيس االتحاد أحمد مصطفى الدسوقى متولى

 ةأمين اللجنة الرياض شعيشع محمد المسلمانىحسام أبو 

 أمين مساعد اللجنة الرياضية المتولى عوض أحمداحمد 

 أمين لجنة االسر والرحالت عبد هللا يوسف محمد عامر

 امين مساعد لجنة االسر والرحالت يمنى محمود حبشي

 امين اللجنا السياسيا و الثقافيا احمد حسن جلو رانيا على

 أمين مساعد اللجنة الثقافية سعد ال زالى فاطمه ماهر

 وخدما الطالب أمين اللجنة االجتماعية السعيد بدر محمد الحداد

 أمين مساعد اللجنة االجتماعية وخدما الطالب على عبد هللا الشرقاوى

 امين اللجنا الفنيا                    خالد أحمد حسن حافظ 

 مساعد اللجنة الفنيةأمين  أحمد جمال إبراهيم عيد

 أمين لجنة الجوالة و الخدما العاما أسماء طارق أحمد البنا

 أمين مساعد لجنة الجوالة و الخدما العاما عبد هللا هشام عزت السباعى

 أمين اللجنة العلمية والتكنولوجيا ريمونا على محمود حبيب 

 والتكنولوجياأمين مساعد اللجنة العلمية  إبراهيم أيمن إبراهيم عوض

 مكتبات الكلية
( فى مبنى )أ( من ككية الزراعه وهى موجود  فى قسمين )مكتبة الطالب UGفى المستوى ) الككية مكتبة توجد

 من ومجموعة واللقافية العكمية والمجالت والمراجع  الكتب من قيمة ومكتبة الدراسات العكيا(. وتضم المكتبات مجموعة
كتاب فى مكتبة الطالب وعدد  9950المتنوعة حيع تحتوى عكى عدد  السنوية والتقارير القوامي  واإلحصائيات

رسالة )ماجستير ودكتوراة(  مرتبة حسب األقسام العكمية  3550كتاب فى مكتبة الدراسات العكيا باالضافة الى  4640
( جهاز 2يوجد عدد )و  حلينالطالب والبا التى تهم دورية أجنبية تغطى مختك  التخصصات الزراعية  5042وأيضا 

( معمل لتكنولوجيا المعكومات مقرهم الدور األول فى مبنى )أ( من ككية الزراعه 2كومبيوتر بكل مكتبة كما يوجد عدد )
خدمات بنك المعرفه المصرى  من لالستبادة المكتبة لرواد اإلنترنت شبكة عبر البحع المباشر لتقديم خدمات

(www.ekb.eg عالوة عكى أن )الدوريات األجنبية  العديد منات المكتب وتضم المكتبة مغطاة بشبكة انترنت السككية
 مرحكتي الماجستير والدكتورا  بطالب الخاصة العكمية الرسائل باالضافة الى والمحكية باالضافة لكعديد من المراجع فى ل

 وتقدم الككية 
 

 . والهيئة التدري  هيئة أعضاء لكسادة الخارجية االستعارة خدمة .1
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 . والطباعة والنسخ الضوئي التصوير خدمات .2
 المكتبة تتميزو مساء  اللاللة الساعة وحتى صباحا والنص  اللامنة الساعة من يوميا أبوابها المكتبة تبتح .3

 حيع المتخصصة الخدمة المرجعية لتقديم واضاءة تهوية من المناسبة بالشروط ومجهزة مناسبة قاعة بأنها
 .عكى المكتبة المترددة البئات لجميع الداخكي اإلطال  خدمة المكتبة تتيح

 
 

 

 

 أمينة مكتبة الطلبة والدراسات العليا

/ عبيرجمال لطفى السيدة  
 

 جملة الكلية

تعتبر المجكه العكميه لككية الزراعه جامعة كبرالشيخ من أحد سمات التميز فى البحع العكمى فى الككيه وهى تهتم بنشر 
فى أربع  -1975فى شتى العكوم الزراعيه المختكبه. يمتد تاريخ صدور أول عدد منها الى عام سبتمبر نتائج األبحاع 

. وفى بداية عام  2016أعداد سنويا. والمجكه صدرت تحت عنوان "مجكة كبرالشيخ لألبحاع الزراعيه" حتى نهاية عام 
سيع قاعدة قراء المجكه ووصوال الى البهرسه فى قواعد وتمشيا مع المتطكبات العالميه لكتميز فى النشر الدولى ولتو  2017

البيانات العالميه المعتر  بها دوليا فقد تم تغيير اسم المجكه الى "مجكة العكوم الزراعيه المستدامه" وتم توقيع اتباق مع 
بنك المعرفه المصرى هو  أكاديمية البحع العكمى المصريه ليكون مركز المعكومات والتوليق التابع لألكاديميه باالشتراك مع

الناشر لكمجكه وتتولى الككيه االدار  العكميه والبنيه لمحتوى المجكه. كما تم إنشاء موقع عكى شبكة المعكومات لكمجكه 
 http://jsas.journals.ekb.eg     بالعنوان الجديد يمكن زيارته من خالل الرابط التالى:

 

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

 يتم سحب مك  المدينة الجامعية بعد سداد الرسوم الدراسية.-1
 إقرار ولى األمر. –الضامن  –البحع االجتما  -ب( الكش  الطبياستيباء المارو  من قبل الككية )شئون الطال-2
 يقوم الطالب بالتقدم بالمارو  لكمدينة.-3
 يتم تنسيق القبول بالمدن.-4
 في حالة قبول الطالب يتم اإلعالن عن الطالب المقبولين في لوحة اإلعالنات.-5
 يتم سداد المستحقات المالية في القبول بالمدن.-6
 يتم تسكين الطالب.-7

 لقبول:قوا ز ا

 يتم اختيار الطالب لإلقامة بالمدن وفقًا لكقواعد التالية: -    
 يتم تحديد عدد األماكن الشاغرة بالمدن قبل بداية كل عام وعكى أن يتم تخصيصهم عكى النحو التالي: -
   %(من عدد األماكن الشاغرة بالمدن تخصت لكطالب القدامى بالككية سبق لهم اإلقامة بالمدن بشرط 60) -     

 نجاحهم بتقدير عام جيد عكى األقل.        
 %(من األماكن الشاغرة تخصت لقبول الطالب المستجدين المقبولين عن طريق مكتب التنسيق.30) -
 المرضية ملل:%( من األماكن الشاغرة لكحاالت  5) -

 من المستشبى.المكبوفين ويكون ذلك بتقرير طبي   –أمراض القكب  –شكل األطبال 
 وتعدد المواصالت. -ومحل اإلقامة -%(حاالت اجتماعية: طبقًا لكتقديرات والدرجات العكمية5) -

 شروط قبول الطالب بالمدن الجامعية:
 طالب االنتساب.حدى الككيات الجامعية ولي  من أن يكون الطالب مقيدًا منتامًا بإ-1
ليها. خأال يكون الطالب مقيدًا من سكان مدينة كبر الشي-2  أو المراكز المقربة منها حيع سهولة الموصالت منها وا 
 أو الجامعات األخرى فى العام السابق. خأال يكون قد صدر ضد الطالب عقوبة تأديبية من جامعة كبر الشي-3
 لياقته صحيًا.أن تلبت -4
يعتبر الطالب متنقازاًل عقن حققه فقي اإلقامقة بالمدينقة إذا لقم يسقدد الرسقوم المطكوبقة خقالل خمسقة عشقر يومقًا مقن -5

 تاريخ إعالن نتيجة قبوله بالمدينة.
يكون القبول بالمدينة الجامعية قاصرًا عكى عام جامعي واحد ويحدد عدد المقبولين في أول كل عام جقامعي وذلقك -6

ا عدا طالب البرقة النهائية من ككية الطب البيطري فيستمر إقامتهم حتى نهاية االمتحان عكى أن يستمر العمل فيم
 باألوراق المقدمة منهم في أول العام الجامعي السابق.
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 وحدات مختلفة لخدمة الطالب
 الطالبي والدعم االكاديمي االرشاد وحدة

 

تساعد في نمو الطالب معرفيا وأكاديميا ونفسيا وذل   التي الوحدات احدى هي الطالبي والدعم االكاديمي االرشاد وحدة

 يساعد مما األكاديمي المجتمع إلى باالنتماء االندماج في المجتمع الجامعي وتعزيز الشعور علىبهدف مساعدة الطالب 

 التنمية بناء في المشاركة على والقدرة ح بالنفق والثقة والمعرفة واإليمان بالعلم مزودين الوطن أبناء من جيل تلرج فى

 -:خالل من

 .االشراف على عملية االرشاد االكاديمي بالكلية .1

 .منا اعداد هدوات تعريفية للطالب والمرشدين االكاديميين عن االرشاد االكاديمي حتى تحقق اق ى استفادة .2

 تنظيم  وتسهيل عمليات التسجيل والحذف واالضافة للمواد الدراسية. .3

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

 .والمشاركة في االهشطة المختلفة توجيا الطالب لالستفادة من موارد الكلية و الجامعة .5

يين )أعضاء بيئة التدريس( للطالب الجدد الذين يمكنهم تقديم المساعدة والمعلومات والدعم تخ يج مرشدين اكاديم .6

 بلورة ابداف الطالب واتخاذ قرارتهم المناسبة المتعلقة بمستقبلهم االكاديمي والمهني.في وهقل الخبرات التي تساعد 

 التي المجاالت في وإمكاهاتهم قدراتهم استثمار هحو وتوجيههم التح يل من المزيد على المتفوقين الطالب تشجيع  .7

 العلمية. وابتماماتهم ميولهم مع تتناسد

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

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

 حلها. على والعمل مشكالتهم، ودراسة قدراتهم با تسمم لما وفقا األكاديمي والتح يل واالجتماعي

 الجامعي. للطالد األخالقي والميثاق األكاديمية باللوائم الوعي هشر  .10

 

 

 

 معكومات التواصل

 الدور االول بالمبنى الجديد بجوار مكتب امين الكليةمقر الوحدة: 

 دكتور محمد رجب غانم :للتواصل مع الوحدة

 01015826261تليفون: 
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 :وحدة الخدمات الطالبيةـ 
 تم إنشاء وحدة للخدمات الطالبية بالكلية لخدمة طالب الكلية وتقوم الوحدة باآلتي:       
 .من تصوير وتجكيد وتغكي  توفير الخدمات الطالبية -
 الوصول إلى الخدمة.توفير وقت ومجهود الطالب المستهكك في  -
من الكتب أو الرسائل العكمية إال في الحدود  االقتبا المحافاة عكى حقوق المككية البكرية لمنع  -

 المعتر  بها.
 طالب الككية.ب الخاصة  كرنيهاتالعمل  -

 لكتواصل مع الوحدة:    
 : المبني ) أ (  بالككية –د/ إبراهيم عرفة الخياط بقسم الدواجن    

 :الشكاوي والمقترحاتلجنة ـ 
  يمكن لطالب الكلية وضع الشكاوي واالقتراحات اللاصة بهم داخل صندوق الشكاوي واالقتراحات والمعلق

بكل طابق بالكلية بجانب المصعد ح حيث يتم قبول جميع الشكاوي والمقترحات وذل   بنموذج خاص يتم 

 استالمه من وحدة ضمان الجودة .

 تراحات من قبل لجنة ملتصة طبقا آللية معتمدة من مجلق الكلية وتقدم الحلول ويتم دراسة الشكاوي واالق

 ويتم اعالم المتقدم بالشكوى او المقترح بما تم اتلاذص من اجراءات من خالل ادارة الكلية .  

  أو كما يمكن تقديم الشكوى مباشرة الى ا .د .م/ نجوي اللطيب أو الى ا .د/ مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية

السيد اد/ مسئول الصندوق كما يمكن ارسالها الى البريد اإللكترونين لوحدة ضمان الجودة بالكلية وعنوانه : 

 .comyahoogaoda_gaoda@ :Mail-E  

 

 :وتضم  الكلية ما يل  
 .الشكوى سرية  -1
 .  المقترح او الشاك  زم تضرر  -2

 .الشكوى او المقترح سر ة الب  ف   -3

 عنوان من يمكن اللجوء اليهم في حالة وجود شكاوي أو اقتراحات :

 

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

 لشئون التعليم والطالب .

 

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

mailto:gaoda_gaoda@yahoo.com
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قسم أمراض  –كلية الزراعة  –د/ مسئول صندوق الشكاوي واالقتراحات : جامعة كفر الشيخ أ .

 / نجوي اللطيب .. م دأ . –النبات 
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 : وحدة الخريجين والتأهيل الوظيفىـ 

 

جامعة كفرالشيخ , لخدمة خريجى  –إنشاء وحدة الخريجين والتأهيل الوظيفى بكلية الزراعة تم 

الكلية وتسهيل انضمامهم لسوق العمل وتواصلهم بالكلية للحصول على الدورات المختلفة التى 

 يتطلبها سوق العمل .

 -وتقوم الوحدة بعدة مهام وهى :

 معهم . عمل قواعد بيانات للخريجين لتسهيل التواصل -

    عمل نموذج تعارف للخريجين للتعرف على مهارات الخريج الخاصة وخبراته العلمية والعملية ,  -

 واللغات التى يجيدها , والدورات الحاصل عليها أو التى يرغب فى الحصول عليها .     

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

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

إنشاء مجموعة للخريجين علي الفيسبوك لتسهيل التواصل معهم )وحدة الخريجين والتأهيل الوظيفى  -

تأهيل إعالنات التوظيف والدورات والبرامج التدريبية لجامعة كفرالشيخ( ويتم فيها نشر  –بكلية الزراعة 

 -وللتواصل : الخريجين , ومقر الوحدة بالدور الثانى بجوار مكتب السيد/أمين عام الكلية , 

 مدير وحدة الخريجين د/ فرحات سعد مغنم     

 نائب مدير وحدة الخريجين / أيمن محمد عبدالدايما.د

 مسئول وحدة الخريجين / رحاب كامل الحايس السيدة

  

 الخريجين على الفيسبوك وقعم   

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

 

 

 
 

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

وذل  من خالل االعداد المسبق لللط  ووالساريونهات لمواجهة االزمات الملتلفة وكذل  تنظيم 

لمدني واالخالء في حاالت المحاضرات والندوات والدورات التدريبية وورش العمل في مجال الدفاع ا

حاء الكلية ونشر ثقافة االمن والسالمة من خالل توزيع اللوحات االرشادية في جميع انالطوارئ ح

االمن في جميع جوانب  تراطاتوكذل  توعية وتثقيف وتوعية العاملين والطالب الهمية إتباع اش

حياتهم سواء داخل الكلية او خارجهموهذا عن طريق إصدار الكتيبات والنشرات والمطويات التي 

  ترشدهم الي رد الفعل المناسب والفعال الذي يجب اتلاذة في وقت االزمات والكوارث

 وسائل االتصال بالوحدة 
 : مدير الوحدة -
  01550636839ت /                           د / عصام السباعي          
 : نائب مدير الوحدة -

 01020380042عماد حافظ                                       ت/ د/ 
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 :االلكترونية الخدمات وحدةـ 
على مستوى الجامعات وبين ملتلف  ICTP حلقة الوصل بين المشاريع الست المقدمة منتعتبر هذص الوحدات     

 –التدريب  –نظم المعلومات اإلدارية  –تهدف هذص الوحدات باإلضافة لزيادة فاعلية مشاريع الجامعات )الشبكة  الكليات

  متميزة في تكنولوجيا المعلومات للكلياتالى تقديم خدمات  البوابة الرقمية( –التعليم اإللكتروني  –المكتبة الرقمية 

  وتقوم الوحدة بعمل االتي :

تش يل وتفعيل خدمة  -صيانة الحاسبات والطابعات. -تحديث برمجيات األجهزة. -تش يل وصيانة شبكة المعلومات. -

إنشاء مساحة لكل  -التحديث الدوري لموقع الكلية علي االنترنت. -البريد االلكتروني للطالب وأعضاء هيئة التدريق.

 -عضو هيئة تدريق علي الموقع بما يمكن من رفع المواد العلمية اللاصة به واالمتحانات السابقة ونماذج اإلجابة.

توفير شبكات  -بين طالب وأعضاء هيئة التدريق والعاملين وإدارة الكلية. Collaborationاستلدام أداة للتواصل 

تدريب العاملين  -المفتوحة بالكلية تكون متاحة للطالب وأعضاء هيئة التدريق.اتصال السلكية باالنترنت باألماكن 

حل كافة  -بالجامعة. ICTPبالكلية وأعضاء هيئة التدريق على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بواسطة مركز تدريب 

المعلومات اإلدارية ومركز  األعطال الموجودة في األجهزة والشبكات والتنسيق مع شبكة معلومات الجامعة ومركز نظم

 القاموس تكلمال.قراءة صوتية  التعلم االلكتروني ومشروع ميكنة المكتبات ومشروع التدريب

 

 للتواصل بالوحدة

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

 -الكلية:لألخبار والمقترحات لموقع 

agre_portal@kfs.edu.eg 

 طلبات الدعم الفني:

IT@agr.kfs.edu.eg 

 :الصيانة

@kfs.edu.e3mahmoud_aboshaishaa 

 إدارة الوحدة

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

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

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

يتم عقد ملتقى كليه الزراعة والمجتمع المحلى سنويا  وذل  بحضور نلبة من العلماء و الباحثين ورجال            

 -ما يلي  : الزراعية و الهيئات الحكومية و الصناعية ومن اهداف هذا الملتقى  تاالعمال و الشركات و المؤسسا

 0برامج وملرجات الكلية وربطها مع احتياجات المجتمع لرب  الكلية بالمجتمع المحلى ومع تطوير وتفعي -

 0التعرف على المشكالت التي تواجه المجتمع إليجاد حلول ابتكاريه غير تقليديه -

 0الكلية والمجتمع المحلى لتفعيل البحوث التطبيقية التي تلدم المجتمع المحلىدعم التواصل بين  -

 0دعم وتطوير وتفعيل المراكز والوحدات ذات الطابع اللاص -

 اعداد برامج تدريب مهنيه وفنيه لريادص االعمال وت هيل الطالب واللريجين واالفراد والمجتمع المدني لطالب      -  

 0سوق العمل   

 البطالة لدى نشر فكرص العمل الحر عن طريق تبنى المشروعات الص يرة لتش يل اللريجين والت لب على مشكله  - 

 .  شباب اللريجين    
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 تم إ زاز هذا الزليل تحـــ  إشـــراف

 أ.د/ محمود محمد فواز
 عميـد الكليـة ورائـد الشبــاب

 د/ يحيى زكريا عيد0أ
 للدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية 

 مصطفي السيد شلبيد/ 0أ
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 أيمن عبد الدايم أحمدد/ 0أ
 خدمة البيئةوكيل الكلية لشئون 

 ا.م.د/ محمد رجب غانم
 االنشطة الطالبية  عام منسق

 عيسي إبراهيم عيسى البلحياألستاذ / 
 أمين الكلية

 نعيم/ امل جابر محمد ةالسيد
 مدير إدارة رعاية الشباب 

 إدارة رعاية الشباب وأسرة
 

 مع خالص التحيا  واألم يا  الطيبة 
 

 بمستقبل باهر إ  شاء هللا
 

 مع خالص التحيات واألمنيات الطيبة  
 بمستقبل باهر إن شاء اهلل

 


