
 حامعة المنوفية

ـ شبين  ةـة الزراعــكلي

 الكوم

 مكتب العميد

 

Minoufiya University 

Faculty of Agriculture 

Shebin El-Kom, Egypt 

Dean's office 

 

 ةـــة المنوفيـــجامع

 كلية الزراعــة 
 

 

 دليــــل الطـــالب
 

9102 /9191 
 

 عادل مبارك  رئيس جامعة المنوفية. د.كلمة ا

 زاءـوبناتى طالب وطالبات جامعة المنوفية األع ئيبناأ

باإلنجازات والتطلعات الكبيرة، فـننتم  وفيراً  بعام دراسى جديد؛ عامًا سعيداً  هنئكمأ
واليفـا  علـى المـيم  االلتـزامفى الطليعة بين ٔاقرانكم بالجامعات المصرية مـن ييـ   ماً ئدا
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تتجسـد فـيكم فصـارت  ٔاراهـا يوميـاً  لتـىا والوطنيـة االنتماءالجامعية، ومن يي   والمبادئ
يسـعدني بذـ ا المناسـبة أن أريـب بنبنـائي الطـالب  .اليصن األمين لوطننا الغالى مصـر

ــات ومعاهــد جامعــ ــوا بكلي ــ ين التيم ــات ال ــيء ةوالطالب ــا أهن ــة، كم ــائي الــ ين  المنوفي أبن
ل إلـى السـادة وأتمدم أيًضا بالشـكر الجزيـ .اجتازوا العام الدراسي الماضي بنجاح  وتفوق

أعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين على ماب لوا من جذود مخلصة فى تعلـيم أبنائنـا 
 .براألك ال ين كان لذـم الدور واألمذات الطالب والطالبات، والشكر موصول أيًضا لآلباء

 .وليةالملماة علـى عـاتمكمئفكونـوا علـى قـدر المسـ نعيش اليـوم تيـديات جسـيمة
ؤانشـطتكم، كونـوا ميـاف ين مـٔوتمنين علـى منشـا ت  ابرين فى دروسـكمكونوا مجتذدين مث

ــل خطــر يمكــن ٔان يذــدد ٔامــن وســالمة جــامعتكم، ــوا يم ــين منتبذــين لك ــوطن  كون هــ ا ال
ونضع فيه ثمتنـا وا مالنـا، فكونـوا  ننت راال ى  المستمبل الواعد فٔانتم .الغالى علينا جميعاً 

 .سامية ٔابداً عن رسالتكم ال فى الموعد وال تييدوا

 والذيئـةٔ التـدريس  هيئة ءأعضافجامعة المنوفية تزخر بنخبة متميزة من السادة 
جميعـًا فـى خـدمتكم، كـل فـى موقعـة، ويمـدمون  يتفـانون إداري متمـرس المعاونة وجذـاز 

واإلدارية المتميزة وفـق ٔافضـل معـايير األداء الجـامعى، وال يبخلـون  لكم الخدمة التعليمية
 هاليفـا  علـى هـ ا الـوطن ورفعـة شـٔان واإلرشاد ألنكم من سيتولى ٔامانـة ح عليكم بالنص

ليكم كل الشكر والتمدير .فى المستمبل المريب   .فإليذم وا 

فـــى العلـــم  ةيســـن امـــن أســـات تكممدو  وبنـــاتى ٔان تتخـــ وا  بنـــائيكمـــا أطـــالبكم أ 
ثمـــل المذـــارات المريلـــة الجامعيـــة هـــى مريلـــة  ٔان واألخـــالق اليميـــدة ؤان تـــدركوا جيـــداً 
فكونـوا مجـدين، . بوتمة صنع رجال ونسـاء المسـتمبل  العلمية والميم األخالقية، فذى يماً 

لـى  يـر رجعــة مجتذـدين وال تتكاسـلوا ٔاو تغفلـوا فتتسـرب تلـك اللي ــة مـن . بـين ٔايـديكم ا 
ــم والمشــورة، فــال ــى طلــب العل ن شــاء ال فــى الموعــد، ال  تتــرددوا ف ــًا ا  فســتجدوننا جميع
ــ ا، أنصــيكم جميعــا بتن ــيم الوقــت واالنت ــام بيضــور المياضــرات . خر عــنكم أبــداً نتــن ل

ــة ــة للكلي ــع التكليفــات األكاديمي ــدريبات وجمي ــة والت ــدروس العملي ــا  .وال كمــا أدعــوكم أيًض
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( الـــ ...... ثمافيـــة ورياضـــية واجتماعيـــة وفنيـــة) لممارســـة جميـــع األنشـــطة الطالبيـــة 
كــل . روح التواصــل بــين الجامعــة والمجتمــع الخــارجيوالمشــاركة المجتمعيــة التــى  تنمــي 

 لك سيساهم في تنمية مواهبكم وصمل شخصـيتكم وتنميـة روح االنتمـاء وتيميـق الـ ات 
 .والتعلم مدى اليياة

صـريًا تعليميـًا وبيثيـًا  فصـارت اليـوم واسـعةلمد خطت جامعة المنوفيـة خطـوات 
ــ ــًا ييــ  أضــفنا ٔابني ــدة، ةعمالق ــة جدي ــواقم مــن المعامــل وقاعــات واســتكمل تعليمي نا الن
والبيثية، وأنشننا كليات جديدة،  التعليمية الوسائلمنذا بٔايد   الدرس، وزودنا الموجود

وهنــا أود أن . ممكنــة لكــم واسـتيدثنا بــرامع تعليميــة متميـزة لضــمان أفضــل بيئــة تعليميـة
ثيــر مــن العمــل ومــازال هنــاك الك قائمــهالتيــديات  أؤكــد أن العمــل مــازال مســتمرًا ومازالــت

  .ينت رنا 

وتتيملـــوا  كلـــى ثمـــة ويمـــين فـــيكم أيذـــا األبنـــاء األعـــزاء ٔان تكونـــوا فـــى الموعـــد
 .قرارا فى المستمبل المريب ولية كاملة لتصبيوا بناة ه ا الوطن وصناعئالمس

 .مصروعاش وطننا الغالي  ،عاشت جامعة المنوفية 

 .والسالم عليكم وريمة ال وبركاته

 مباركسيد العادل . د.أ

 رئيس جامعة المنوفية         
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 عميد الكلية . د.كلمة ا

 ورائد عام االتحاد                        

 

 طلبة وطالبات الكلية 111أبنائى وبناتى االعزاء 

 السالم عليكم وريمة ال وبركاتـه ،،،

   
جديـــد يســـعدنى أن أريـــب بكـــم فـــي كليـــتكم العريمـــة وأهنـــئكم بالعـــام الدراســـى ال

 .داعيا ال أن يكون عامًا جامعيًا موفما وناجيا لكم جميعا  9191/ 9102

وأننا نسعى في ه ا الكلية إلى بنـاء جيـل مـن الشـباب يتسـم بـاألخالق ويتسـلح 
بالعلم والمعرفة ويتمتع بالمدرة علـى تيميـل المسـئولية تجـاا وطنـه يتـى يتيمـق التـوازن 

 .اإلبداعية والميادية النفسى مما يؤدى الى تنمية المذارات

ول ا أدعو جميع أبنائى الطـالب الـى المشـاركة فـى األنشـطة الطالبيـة المختلفـة 
واإلنت ام فى المياضرات والدروس العلمية يتى يتيمق التوازن النفسى والعلمـى ويـؤدى 

بوا إليــه جميعــا مــن تنميــة صــيتــى يتيمـق مــا نالـى تنميــة المذــارات اإلبداعيــة والمياديــة 
 .لشخصية الميادية المخلصة في عملذا ل والوطن وبناء ا

وفقكم هللا وأدعو هللا أن يكون عامًا دراسيًا موفقًا 

 .للجميع 

 وهللا ولى التوفيق ،،

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاتـه ،،،

عميد قائم بعمل  

 الكلية

حسن نبيه أبو . د.ا

 سعد
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 وكيل الكلية . د.كلمة ا

  لشئون التعليم والطالب                  
 

 ابنائى وبناتى طلبة وطالبات كلية الزراعة جامعة المنوفية
 السالم عليكم وريمة ال وبركاته

 

/ الجديـد بالعـام الدراسـى يسعدنى مع مطلـع العـام الدراسـى الجديـد أن أهنـئكم 
العـام  وأريب بكم وبالطلبة والطالبـات الجـدد الـ ين انضـموا الـى أسـرة الكليـة هـ ا 9102

داعيا المولى عز وجل أن يوفمكم فى ييـاتكم الجامعيـة وأدعـوكم لبـ ل المزيـد مـن الجذـد 
كمــا أدعــوكم للمشــاركة فــى األنشــطة الطالبيــة المختلفــة مــن . ميــق النجــاح والتفــوق يلت

 .خالل إدارة رعاية الشباب 
ى ابنائى وبناتى أنتم أمل مصـر وصـناع يضـارتذا وياضـرها ومسـتمبلذا والذـد  الـ 

 .نسعى دائما الى تيميمه بإعداد ه ا الجيل إعدادًا جيدًا لتيمل المسئولية 
رتمائـه فـننتم شـباب اليـوم اإننا كآبـاء ومـربين نعمـد علـيكم ا مـال لتمـدم هـ ا الـوطن و 

وقادة المستمبل المادرين على التفكير السـليم والعطـاء بـال يـدود فسـيروا الـى األمـام وواصـلوا 
 .كتب النجاح إال لمن يمتيم ا فاق وي لل الصعاب العمل والكفاح فلن ي

 .... أبنائى وبناتى

كم نســتمع لشــكواكم ونشــارككم المســئولية ونســذر علــى بنعاهــدكم بنننــا ســنكون بجــان
زالة أى عمبات فى طريمكم ونعتز ونفخر بكم فى ه ا الصرح العلمـى ونفخـر بكـم بعـد  رايتكم وا 

 نسنل أن يوفمنا جميعًا لخدمة الوطن ورفع شننه وال . تخرجكم فسيروا على بركة ال 
 والسالم عليكم وريمه ال وبركاته

 وكيل الكلية 

لشئون التعليم     

 والطالب

                                                                                                  

 حسن نبيه أبو سعد. د.ا
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 لية وكيل الك. د.كلمة ا

 لشئون الدراسات العليا والبحوث         
 

 ابنائى وبناتى طلبة وطالبات كلية الزراعة 
 السالم عليكم وريمة ال وبركاته

 
 

/ 9102بداية العام الدراسى الجديد كل عام وأنتـم بخيـر بمناسبة 
 .لكـم عامـا جامعيا موفمـا ومثمرًا متمنيًا  9191

ــب ــدم لكــم باطي ــام الدراســى  يســعدنى أن أتم ــة بالع التذــانى الملبي
الجديـد راجيــا مــن ال ان يـوفمكم فــى دراســتكم الجامعيـة وفــى رفــع شــنن 

 .مصرنا العزيزة
ـــتم أمـــل مصـــر وصـــناع يضـــارتذا وياضـــرها  ـــاتى أن ـــائى وبن ابن
ومســتمبلذا والذــد  الــ ى نســعى دائمــا الــى تيميمــه بإعــداد هــ ا الجيــل 

 .إعدادًا جيدًا لتيمل المسئولية 
 ،،،ل االعزاز والتقدير مع ك

 والسالم عليكم ورحمه هللا وبركاته

 

وكيل       

 الكلية 

لشئون الدراسات   

 العليا والبحوث

طــارق . د.ا                  

 احمـد العدوى
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 وكيل الكلية . د.كلمة ا

 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة         
 

 ة ابنائى وبناتى طلبة وطالبات كلية الزراع
 السالم عليكم وريمة ال وبركاته

 

ــائي ــة األعــزاء ابن ــات طلب ــة وطالب ــيكم ال ســالم الكلي ــه عل  وبركاتــه وريمت
 وتوفيـق بخيـر وأنـتم عـام كـل 9191/ 9102بدايـة العـام الدراسـى الجديـد بمناسبة 

ـــي بكـــم أريـــب ان يســـعدني  وجـــل عـــز المـــولي مـــن ـــة كليتنـــا ف  والمتميـــزة العريم
ــدة المتنوعــة وانشــطتذا وأمكانتذــا ءاألجــال باســات تذا ــة وبيئتذــا والجي ــا الثري  علمي
 بذــا فــرد فكــل  اياتــك تيميــق معــه تتعامــل مــن كــل مــع تجــد ســو  والتــي وخلميــا
 . دائما مصر بذا تفخر الشباب من اجيال لبناء يجاهد

ــة العلميــة الكليــة امكانــات كــل مــن لالســتفادة ابنــائي ادعــوكم لــ ا  والثمافي
 كمـا لتكون بيئتذا تنمية علي والمياف ة أنشطتذا كافة في مشاركةبال واالجتماعية

 سـعيدا دراسـيا وعاما دائما ال ووفمكم المنوفية مياف ة مجتمع لخدمة نبراس هي
 . ال بإ ن

 ،،،مع كل االعزاز والتقدير 

 والسالم عليكم ورحمه هللا وبركاته

وكيل      

 الكلية 

                                                                   

 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

                                     

 خيري محمد درية. د.ا
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 : Visionرؤية الكلية  -أ 

قليمـاً  ميليـا تكون كليـة الزراعـة جامعـة المنوفيـة مـن الكليـات المتميـزة والمعتمـدة أن  وا 
التنميـة  الزراعـي والبيـ  العلمـي ونمـل التكنولوجيـا بمـا يخـدم أهـدا  التعلـيم مجـال في

 الزراعية والريفية المستدامة
 : Missionرسالة الكلية   -ب

جامعـة المنوفيــة  لتيميـق رؤيتذــا، فإنذـا تعمــل علـي إعــداد  –فـي إطـار ســعي كليـة الزراعــة 
قليميـاً  ت الزراعـة، باإلضـافة إلـي فـى مختلـ  مجـاال خريجين قادرين على  المنافسـة ميليـًا وا 

خدمـة المجتمـع ويـل مشــاكله الزراعيـة الفنيـة واالقتصـادية واالجتماعيــة والبيئيـة، و لـك مــن 
خالل توفير برامع دراسية متميزة ومتنوعة لطالب مريلة البكالوريوس والدراسات العليا، ودعم 

ة الزراعيـة، و لـك مـن وتشجيع البي  العلمى الزراعى، وتوفير البرامع اإلرشـادية واالستشـاري
خالل االرتماء بجودة الموارد البشرية والمادية المتاية بالكلية والتو ي  األمثـل لذـا وتيميـق 

 التكامل بين مختل  قطاعات الكلية
 :Objectivesاألهداف االستراتيجية للكلية  -جـ

ـــة -0 ـــة الداخلي ـــات البيئ ـــى تســـتجيب اليتياجـــات وتطلع ـــدريس الت  اعتمـــاد اســـتراتيجيات الت
والخارجيــة للكليــة لصــالح تيميــق تــوازن مناســب بــين التعلــيم والبيــ  واإلرشــاد وتنميــة 

 .المشروعات البيئية
إعـداد خــريجين بدرجــة عاليــة مـن الكفــاءة علــى جميــع المسـتويات لــدخول ســوق العمــل  -9

 .والمذن اليرة فى بيئة تنافسية بالمجتمع الميلى وخارجه

ـــع المســـتفيدين فـــى تطـــوير  -3 يجـــاد فـــرم عمـــل التعـــاون مـــع جمي ـــا وا  ونشـــر التكنولوجي
 .للخريجين

 .نشر المعلومات المستمدة من البيو  فى شكل قابل للتطبيق لجميع المستفيدين -4

 .تطوير مزارع الكلية للتعليم والبيو  التجريبية واإلنتاج التجارى -5

 .تمديم الخدمات االستشارية -6

 .كليةاستمرار دعم مشروع التطوير المستمر والتنهيل لالعتماد لل -7

 ادية بالكليةتعزيز مخصصات مصادر الدعم للممومات البشرية والم -8
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 محافظة المنوفية 
 

ــى كلمــة  ــة ال ــو "يرجــع أصــل كلمــة المنوفي فــى النصــوم المصــرية " نفر ب
ثــم " المكــان الجميــل " وتعنــى " مــانو  "المديمــة ، ثــم اصــبيت فــى اللغــة المبطيــة 

كلمة المنوفية فـى عذـد السـلطان  ومنذا جاءت" منو  "اصبيت فى اللغة العبرية 
م ، الــى ان  0921 – 0972المنصــور قــالوون والــ ى تــولى ســلطنة مصــر عـــام  

 . م  0896جعلذا ميمد على باشا مديرية المنوفية عام 
تمـع مياف ـة المنوفيـة بـين فرعـى دميـاط ورشـيد ممـا ادى : ـ الموقـع 

زراعيـة الى خصوبة ارضذا وجـودة مياصـيلذا وهـى مـن المياف ـات ال
مـن اجمـالى % 85.5المتميزة فى مصر يي  تمثل المساية المنزرعة 

  .المساية الكلية للمياف ـة

ييـد مياف ـة المنوفيـة مـن الشـرق ميـاف تى المليوبيـة : ـ الحــدود 
والدقذلية ، ومن الغرب مياف ة البييرة ومن الشمال مياف ـة الغربيـة 

 . ومن الجنوب مياف تى الماهرة والجيزة 
عاصمتذا مدينة شبين الكوم وتبعد عن الماهرة : لعاصمــة ـ ا

  .كم  79

9كم 9554:   ـ المساحـة 
  

: تشـمل مياف ـة المنوفيـة ثمانيـة مراكـز هـى : ـ التقسيم اإلدارى 
 –قويســـنا  –تـــال  –الشـــذداء  –البـــاجور  –اشـــمون  –شـــبين الكـــوم 
 .مدينة السادات  –منو   -بركة السبع 

 

 ة عننبذة تاريخي      

 جامعة المنوفية –كلية الزراعة 
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  بمدينة شبين الكوم في  0249المعذد العالي الزراعي في أكتوبر عام تم إنشاء
 .المبنى ال ي كانت تشغله مدرسة الزراعة الثانوية 

  الى كلية الزراعة جامعة  0251في أ سطس عام العالى الزراعى تيول المعذد
بعد إلى جامعة عين شمس والتي تم نملذا إلى  إبراهيم باشا التي تيول اسمذا فيما

 . 0254الماهرة عام 
  لوزارة  اً تابع 0258عام العالى الزراعى بمدينة شبين الكوم أعيد أنشاء المعذد

 .التربية والتعليم 
  لجامعة  ةإلى كلية زراعة بمدينة شبين الكوم تابعالعالى الزراعى تيول المعذد

،ثم تابعة 0274بعة لجامعة الزقازيق عام ثم أصبيت تا، 0262عين شمس عام 
 . 0276، إلى أن أصبيت تابعة لجامعة المنوفية عام  0275لجامعة طنطا عام 

  م 78/0272أدخل ن ام التخصم عام. 

  قسمًا علميًا وهى  05يوجد بالكلية:  
 المياصيــــل -2 اإلرشادالزراعى والمجتمع الريفى -0
دارة األ -9 عمال االقتصاد الزراعى وا 

 الزراعية

 البساتيــن -01

 اليشرات االقتصادية والييوان الزراعى -00 علوم وتكنولوجيا األ  ية -3
 ة الزراعية والن م الييويةالذندس -09 علوم وتكنولوجيا األلبان -4
 النبــات الزراعـى -03 الكيمياء الييوية الزراعية -5
 علــوم األراضـى -04 مبيدات ا فـــــات -6
 الوراثـــــــة -05 اإلنتــاج الييوانـى -7
   لدواجـن واألسماكاإنتـاج  -8

 إدارة الكليـة
 

 

 حسن نبيه أبو سعـد/ السيد االستاذ الدكتور 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

عميـد كليـة الزراعــة ـ جامعـة 

 المنوفيــة

 

   /السيد االستاذ الدكتور
 التعليم والطـالب وكيل الكلية لشئون 

 

 طــارق احمــد العـدوى/ تورالسيد االستاذ الدك
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا 

 والبحوث

 

 دريـة محمـد خيـرى /االستاذ الدكتور ةالسيد
خدمة المجتمع وتنمية وكيل الكلية لشئون 

 البيئـة

 

 علـى عــزت الخولــــى/ السيد االستاذ     
 مدير عام الكليــة

 

 السادة عمداء المعهد العالى الزراعى

 شبين الكوم ب

 0268وحتى  0258عام  منذ

 ميمد أمجد نافع. د.ا-0
 خالد عبد المنعم ايمد. د.ا-9
 ميمد عزت الشين . د.ا-3

 بشبين الكوم  السادة عمداء الكلية

 حتى اآلنو 0262عام  منذ إنشائها

 0271ـ  0262    ميمد عزت الشين.د.ا -0
 0270ـ  0271   صالح الدين يوس  طه. د.ا -9
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 0273ـ  0270   ميمد رمضان أبو الغار. د.ا -3
 0275ـ  0273   ميمد صادق الدناصورى. د.ا -4
 0276ـ  0275   ميمد رمضان ابو الغار . د.ا -5
 0283ـ  0277    ميمد طه الماضى. د.ا -6
 0285ـ  0283    عثمان ايمد الخولى. د.ا -7
 0288ـ  0285  صالح الدين عبد السالم الشافعى. د.ا -8
 0220ـ  0288   ميمد صالح ايمد الخولى. د.ا -2

 0226ـ  0220   على ايمد فوزى عمران. د.ا -01
 0228ـ  0226   دــناوى ميمـزكى الش. د.ا -00
 9110ـ  0228   ماهر مراد الشنــــاوى. د.ا -09
 9114ـ  9110   عثمان مصطفى عســـل. د.ا -03
 9118ـ  9114   عمر عبد العزيز جبران . د.ا -04
 9101ـ  9118   على ابراهيـم فــرج. د.ا -05
  9103ـ  9101    سعيد سعيد عمر. د.ا -06
  9105 – 9103    السعيد زكى خليفة . د.ا -07
  9102 – 9105    عادل السيد البلتاجى. د.ا -08
   ويتى ا ن - 9102    يسن نبيه أبو سعد. د.ا -02

 لطالبالسادة وكالء الكلية لشئون التعليم وا

 منذ إنشائها وحتى اآلن  

 0274-0271    زكى  يبيب ميشيل. د.ا -0
 0281-0275    ميمد ناجى شتله . د.ا -9
 0280-0281    نوارعبد الجواد ماهر . د.ا -3
 0285-0280  صالح الدين عبد السالم الشافعى . د.ا-4
 0288-0285    ميمد صالح الخولى . د.ا -5
 0220-0288    فراالمير عباس جع. د.ا -6
 0225-0229    ميمد عبد الفتاح البنا. د.ا -7
 0226-0225    زكى الشناوى ميمد. د.ا -8
 0222-0226    سمير يسن الخشاب. د.ا -2

 9119-0222   عبد اليميد ايمد نوار. د.ا -01
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  9115 – 9119   على ابراهيم فـــرج. د.ا -00
 9100 -9115   سـيد ميمـود عبد العـال. د.ا -09
 91014ـ  9100   خميس ميمد كامل كعبارى . د.ا -03
  9102ـ  9104    يسن نبيه أبو سعد. د.ا -04
 ـ يتى ا ن 9102      .د.ا -04

لشئون الدراسات العليا  السادة وكالء الكلية 

 والبحوث

 منذ إنشائها وحتى اآلن

 0289-0281    ميمد سعيد زكى . د.ا -0
 0285-0289    جعفراالمير عباس . د.ا -9
 0288-0285    بركات سعد الطياوى . د.ا -3
 0220-0288   على ايمد عثمان عبد الجليل. د.ا -4
 0224-0220    ماهر مراد الشناوى. د.ا -5
 0222-0224   عبد السميع ابراهيم هندى. د.ا -6
 9110-0222    ميمد ن يم سيد ايمد . د.ا -7
  9114 -9110   عمر عبد العزيز جبران. د.ا -8
 9117-9114    رفعت ايمد خليــل. د.ا -2

  9100 – 9117    ميمد سمير عراقى . د.ا -01
  9109 – 9100    جمال السيد أبو الغار. د.ا-00
  9105 – 9109    عادل السيد البلتاجى . د.ا -09
 يتى ا ن– 9105   طارق ايمـد العـدوى. د.ا-03

 

خدمة المجتمع وتنمية  السادة وكالء الكلية لشئون

 البيئة

 منذ إنشائها وحتى اآلن

 0227-0224    عثمان مصطفى عسل . د.ا -0
 0228-0228   ماهر مراد الشنــاوى. د.ا -9
 9111-0228    جمال الدين ابراهيم زهدى. د.ا -3
  9116 – 9119   نبيـل ميمـد ملـــش. د.ا -4
  9112 – 9116   ميمـد السيد سـلطان. د.ا -5
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  9101ـ  9112    سعيد سعيد عمر. د.ا -6
  9109 – 9101   زينب عبد الغنى البرماوى. د.ا-7
  9105 -9109    جمال أيمـد برا يت . د.ا-8
  9108 -9105   سعد الصعيدى ميمد دياب. د.ا-2

 يتى ا ن -9108    درية ميمد خيـرى. د.ا-01
 الكليةبالسادة أعضاء هيئة التدريس 

 مناصب قيادية الذين تولوا

 نائب رئيس جامعة المنوفية  ميمد ناجى شتلة . د.ا -0
 ن ر التمويوزيـ  مياف  كفر الشي 

 مياف  الفيــوم  سمير عبد الفتاح الخولى. د.ا -9
 مياف  البييرة   عثمان مصطفى عسل . د.ا -3
 رئيس جامعــة المنوفيـة  عثمان ايمد الخولى . د.ا -4
 نائب رئيس جامعة المنوفية  و الغار  ميمد رمضان اب. د.ا -5
  العليا والبيو  للدراسات نائب رئيس جامعة المنوفية ميمد صادق الدناصورى . د.ا -6
 لطالبللتعليم وا جامعة المنوفية رئيسنائب   ميمد ميمد الماضى . د.ا -7
 البيئة لخدمة المجتمع وتنمية نائب رئيس جامعة المنوفية  ى ـابراهيم صديق عل. د.ا -8
 للدراسات العليا والبيو  نائب رئيس جامعة المنوفية  ميمد ن يم سيد ايمد. د.ا -2

 للدراسات العليا والبيو  نائب رئيس جامعة المنوفية خليل عبد اليميد اليلفاوى .د.ا-01

 تشكيل مجلس الكلية

  9191/ 9102للعام الجامعي  

 عميد الكلية/ السيد

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  واالمئم بع الل د يالد  ــدحسن نبيه أبو سعـــــ. د.أ
 الكلية

 وكيل الكلية للدراسمت العليم والبحـوث دويطمرق أح د العـــــــ. د.أ

 لشئون خد ة ال جت ع وتن ية البيئةوكيل الكلية  ـريدرية  ح د خيـــــــ. د.أ
 السادة رؤساء مجالس األقسام العلمية

 شرف دلي أد مل  جلس اسم دلوم وتكنولوجيم  عــــــــــــدوىطارق أحمد ال. د.أ
 األغذية
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 رئيس  جلس اسم ال حمصيـــل شـإبراهيم حسيني درويـــــ.د.أ

وإدارة األد مل رئيس  جلس اسم االاتصمد الزرادي  يأح د  ح د صبح الخولــــ. د.ا
 الزرادية

والنظم  هندسة الزراديـةرئيس  جلس اسم ال أي ن حمفظ دم ر ديســـــي .د.ا
 الحيويـــة

 رئيس  جلس اسم دلوم وتكنولوجيم األلبـمن رج   ح د  تولي بـدوي .د.أ

 رئيس  جلس اسم النبــمت الزرادـي  جدي السيد  هــدي .د.أ

 ياإلرشمد الزرادى وال جت ع  الريفرئيس  جلس اسم  دصمم سيد أح د شمهيـن. د.أ

 رئيس  جلس اسم  البسمتيـــــن انسملي دبد الرازق  يـد. د.أ

 رئيس  جلس اسم الكي يمء الحيوية الزراديـة  دحت  صطفي أبو زيــد .د.أ

 ىـمج الحيوانـــرئيس  جلس اسم اإلنت إلهمم  ح د غنيـــــم .د.أ

 ةــامئم بع ل رئيس  جلس اسم الوراثــ ىدبد الفتمح  ندى الزنمتــ. د

 امئم بع ل رئيس  جلس اسم  بيدات اآلفــمت يـد نمل دبد الرؤوف دبد ال ج. د

امئم بع ل رئيس  جلس اسم الحشرات اإلاتصمدية والحيوان  
 الزرادى

 ىرئيس  جلس اسم دلوم األراضـامئم بع ل  وائل  ح د السيد د ـــران .د

 واألس مك رئيس  جلس اسم إنتمج الدواجن امئم بع ل  نمل ك مل دبد العليم أبو النجـم. د
 "جـ"فقرة " 41"السادة األساتذة المناوبون طبقا للمادة 

 أستمذ  تفرغ بقسم البسمتين سمير عبد الفتاح الخولي. د.أ

 أستمذ  تفرغ بقسم ال حمصيل محمد السيد جمعــــــــــــــــه. د.أ

أستمذ  تفرغ بقسم الحشرات االاتصمدية والحيوان  مكرم باسيلى عطيـــــــــــــة. د.أ
 زراديال

 أستمذ  تفرغ بقسم  بيدات اآلفمت زينب عبد الغنى البرمــــــاوى. د.أ

 أستمذ  تفرغ بقسم النبمت الزرادي محمد محمد عمـــــــــــــــــــار. د.أ

 أستمذ  تفرغ بقسم الوراثة رجاء عبد العزيز عيســــى. د.أ

 وم األراضيأستمذ  تفرغ بقسم دل ــــــــــــــىقمحمد سمير عرا. د.أ

 أستمذ  تفرغ بقسم دلوم وتكنولوجيم األغذية على حسن خليـــــــــــــــــل. د.أ

 أستمذ  تفرغ بقسم إنتمج الدواجن واألس مك جمال عبد الستار زناتــــى. د.أ

 أستمذ  تفرغ بقسم اإلنتمج الحيواني عبد هللا فتحى عبدهللا نيبـــــــــر. د.أ

 أستمذ  تفرغ بقسم دلوم وتكنولوجيم األلبمن ن حسينسامى عبد الرحم. د.أ

 ادي وال جت ع الريفيرأستمذ  تفرغ بقسم اإلرشمد الز نجوى عبد الرحمن حسن/ د.ا

 أستمذ  تفرغ بقسم الهندسة الزرادية والنظم الحيوية أحمد حسن السيد جمعه. د.أ

 ة األد مل الزراديةأستمذ بقسم االاتصمد الزرادي وإدار خالد صالح الدين طه. د.أ

 أستمذ بقسم الكي يمء الحيوية الزرادية صالح منصور عبد الجواد .د.أ

 ج"فقرة " 41"السادة أعضاء مجلس الكلية  طبقا للمادة 
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 "د"فقرة " 41"السادة األساتذة المساعدين طبقا للمادة  

 أستاذ مساعد بقسم النبات الزراعي محمد علوي سليم. د

 أستاذ مساعد بقسم الهندسة الزراعية والنظم الحيوية إيهاب عبد العزيز أحمد الصعيدي. د

 "د"فقرة " 41"السادة المدرسين طبقا للمادة 

 مدرس بقسم اإلنتاج الحيواني أسامة أبو العز نايل. د

 مدرس بقسم الكيمياء الحيوية الزراعية كمال إمام حسين محمود 1د

 "هـ"فقرة " 41"الكلية طبقا للمادة  السادة أعضاء مجلس

  

  

  

 سكرتارية مجلس الكلية واللجان

 ةــــرئيس اسم أ منة  جلس الكلي حسمم الدين  صطفي  دبد هللا .د

 

 

 

 

أسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة 

 المعاونة بأقسام الكلية

 قسم اإلرشاد الزراعي والمجتمع الريفي  

 عزيزة ميمود طـه. د ايمد شاهين عصام سيد. د.ا
 نجوى ايمد بسيونى. م.م (وكيل الكلية) درية ميمد خيرى. د.ا
 سمر جمال ميمد شعير. م.م فريات عبد السيد السيد ميمد. د.ا
 نجالء عبد اليميد عبد الدايم. م.م ايمد الذنيدى رضوان. د.ا
 شادية عادل درويش. م فؤاد عبد اللطي  سالمة. د.ا
 مروة صالح ميمد ميى الزفزا . م نجوى عبد الريمن يسن .د.ا
 خالد على ميمد على ميادة/ معيدة خالد عبد الفتاح على. د

 

  قســـم اإلقتصاد الزراعى
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 ميمود ميمد عبد المنعم. د ايمد ميمد صالح الخولى . د.ا
 يسين السيد يسين. د (عميد الكلية) يسن نبيه أبو سـعد. د.ا
 يسرا السعودى عبد الممصود. د يمد ميمد أبو زيدايمن م. د.ا
 نعمة فتيى ميمد الشامى. د عادل يوس  عوض. د.ا
 هالة يسن عبد المجيد. د ابراهيم صديق على. د.ا
 أسماء أبو مسلم عبد الخالق. د ميمد مديت مصطفى. د.ا
 شادى ميمد شوقى عبد الموجود. د عبد الريمن تريـل. د.ا
 ميمد جمال سليمان العكل. م.م أبو النجاصبيى ايمد . د.ا
 هاجر ميمد متولى قنديل. م رجب مغاورى على زين. د.ا
 ايمد صالح ميمد ناصر. م مجدى ميمد ابراهيم الجندى. د.ا
 عبد اللطي  عمر عبد اللطي  عيد. م خالد صالح الدين ميمود. د.ا

 

 

 

 

 

 

قسم علوم وتكنولوجيا 

 األغذية  

 

 على فرج الشيخة. د (وكيل الكلية)العـدوى  طارق ايمد. د.أ
 أمين عبد اليليم قنديل. د عالء الدين السيد ميمد البلتاجى. د.ا
 ميمد ميمد على الدين. د السيد يلمى ريمة. د.ا
 ايمن يونس فتيى عالم. د على يسن ميمد خليل. د.ا
 هالة يسن أمين يسنى. م.م عصام الدين ياف  منصور. د.ا
 أبو بكر سالم شافعى ميمود. م ميمد اليبشى مجيدة. د
 ايمان عبد الستار عبد المطلب. م أمل ايمد عاط . د
 عبير صبيى عبد المنعم مليجى. م 
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قسم علوم وتكنولوجيـا 

 األلبان

 

 نفين سعيد سعيد عمر. د رجب ميمد بدوى. د.ا
 سميرة يسن شياتة هالل. د على يسن السنياطى. د.ا
 إلذام أمين ميمد الدن. د راهيم فرجسذام اب. د.ا
 خديجة رجب ميمد بدوى. د نادية عبد المجيد أبو زيد. د.ا
 ايمد عبد الدايم ميمد شاهين. م كمال ميمد عبد الفتاح كمالى. د.ا
 فاطمة الدهشان السيد الدهشان. م خميس ميمد كامل كعبارى. د.ا
 بسمة ميمود المط. م سامى عبد الريمن يسين. د.ا
 هند عبد الريمن عبد السميع زهران. م عثمان ميمد سالم. د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قسم الكيمياء الحيوية 

 الزراعية

 

 سامية ميمد خليل. د.ا مديت مصطفى أبو زيد . د.ا
 خالد منمون طه. د.ا هدى السيد ايمد فريد. د.ا
 جابر عبد الوهاب خليل. د ميمد عبد السالم يبيب. د.ا
 صالح منصور عبد الجواد. د شوشيوس  أمين ع. د.ا
 كمال امام يسين ميمود. د مصطفى عبد ال همام. د.ا
 ايمد فؤاد السيد رومية. م.م عبد العزيز على صمر. د.ا
 ميمد مجدى درويش شبانة. م فؤاد مطاوع الشونى. د.ا
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 أدهم خالد سيد عفيفى. م شعبان نجم دراز. د.ا
 ميمد ممتاز عبد الريمن يجازى .م سمير عبد المادر المدوسى. د.ا
  ايمد ميمد فريد على. د.ا
 

  قسم مبيـدات اآلفـــات

 ميمود يسان رشوان. د.ا منال عبد الروؤ  عبد المجيد . د
 خالد مجاهد عباس يلمى. د مصطفى السيد نصار. د.ا
 هاجر على ميمود عمار. د عادل  طاس يوس . د.ا
 ح سعيد عرفةسما. د ابراهيم ميمود عمار. د.ا
 سارة ميمد ميمد هيكل. م زينب عبد الغنى البرماوى. د.ا
 هاجر ميمد سعد سالمان. م أنور السيد الشي . د.ا
 اسراء يسن عبد الوهاب هدهد. م جمال السيد سعيد أبو الغار. د.ا

 

 

 

 

 

  قســـم اإلنتاج الحيواني

 ريم صابر ميمد مراد. د إلذام ميمد  نيم . د.ا
 ماجد مروان ميمد على جبر. د ختار عبد اللطي  السيدم. د.ا
 اسالم فيض ال عباس. د سمير يسن الخشاب. د.ا
 أسامة أبو العز نايل. د عبد اليليم ايمد قنديل. د.ا
 أسماء عبد ال فتيى. د كمال ميمد عبد الريمن. د.ا
 ايمان ابراهيم ميمد صديق. د بركات ميمـد ايمـد. د.ا
 السيد الدهشان السيد سليمان. د توفيق طايع يمدى. د.ا
 ميمد على إبراهيم الدبور. م عبد ال فتيى نيبر. د.ا
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 مرفت مختار متولى . م سعيد سعيد عمر. د.ا
 أسماء سعد ميمد ابراهيم  انم. م جمال ايمد برا يت. د.ا
 ميمد عبد النبى عبد اليكيم عبد المعز. م 

 

  قســـم إنتـاج الدواجـن

 ايمان متولى ايمد أبو عليوا. د منال كمال أبو النجا . د.ا
 سامى عبد اليى فراج. د عبد المنعم عبد اليليم الفمى. د.ا
 ابتذال السيد ميمد يسين. د فاروق يسن عبدا. د.ا
 ايمان عاشور ميمد يسن. د اط  ميمد يسن أبو عاشورع. د.ا
 سعدشيماء مصطفى أبو . د جودة ميمـد جبريل. د.ا
 دينا عبد الفتاح سليم. د ميمد السيد سلطان. د.ا
 هند النعمانى عبد الياف  النعمانى. م.م سيد عبد الفتاح ايمد عبد الريمن. د.ا
 ميمد كييل يسيب عبد النبى. م ايمد عبد الوهاب عنب. د.ا
 ميمد اسماعيل ميمد عبد اللطي . م جمال عبد الستار زناتى. د.ا
 لفتاح عبد الفتاح درويشريذام عبد ا. م 

 

 

   قســــم المحاصيــــل

 ناجد عبد الع يم جعفر . د ابراهيم يسينى درويش. د.ا
 أسامة على ميمد على. د سعدية على شعبان. د.ا
 مروا ميمد النياس. د ميمد السيد جمعة. د.ا
 ميمود فتيى ميمود سليمان. د مصطفى ميمد السيد . د.ا
 ميمد سيد ميمود عبد العال. د البارى عبيد ميمد ميمد عبد. د.ا
 مروة فتيى ايمد هنداوى. م.م يسان عبد الجيد دوام. د.ا
 ياسر ميمد شيات ميمد. م.م سيد ميمود عبد العال. د.ا
 أشر  عادل أبو اليديد / معيد فتيى ايمد هنداوى. د.ا
 ميمد ايمد ميمد ميمد يسين/ معيد ايمد عبد اليى على. د.ا
 أميرة عبد العزيز على/ معيد ميمود الدسوقى ابراهيم .د.ا
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  شعبان ايمد الشمارقة. د.ا
 

  قســــم البساتيـن 

 منى رشدى خليل. د سالى عبد الرازق ميدان. د.ا
 عبد ال السيد يسن. د على ايمد فوزى عمران. د.ا
 ايمد على قاسـم. د سمير عبد الفتاح الخولى. د.ا
 تغريد عاط  يجازى. د جازىعاط  ميمد ي. د.ا
 ميمد ميمد موسى عفيفى . د عبد الرازق عبد المادر ميدان. د.ا
 ايمد ميمد عبد الفتاح فتح ال . د ساهر أنـور ايمـد. د.ا
 راجيا متولى مزروع. د رشدى مختار خليـل. د.ا
 ميمد عبد الميسن ميمد طه. د نبيل ميمـد ملـش. د.ا
 بسمة صالح الدين ايمد سالمة. م.م ميمد موسى عفيفى. د.ا
 عبد الريمن ممتاز يجازى. م.م رجاء عبد الروؤ  جاويش. د.ا
 سميرة السيد سعد الشافعى. م.م ضياء الدين ايمد الريس. د.ا
 ايمان سعيد عبد العال ميمد. م ميمد عبد الفتاح فتح ال. د.ا
 همام طري  همام السباعى. م مجدى رابح ميمد رابح. د.ا
  ادة عبد ال يسن رضوان . م فتوح أبو اليزيد على. د.ا
 عالء جمال عزب عيسى. م  

 

الحشرات االقتصادية 

 والحيوان الزراعي

 

 عبد الموي عبد اليكيم العبد/ د  هاني ميمد هيكل/ د
 سعدية ميمد سعيد/ د ميمد إبراهيم عبد الفتاح/ د.أ

 د عبد الموي أيمدأيم/ د عبد السميع إبراهيم هندي   /د.أ
 أيمد ميمد عبد الرييم  / د عثمان مصطفى عسـل/ د.أ
  باسم ميمد أيمد الدفراوي/ د سعيد ميمد أبو قورة/ د.أ
 ميمد سعيد ابو قورة/ د مكرم باسيلي عطية / د.أ
 رشا فؤاد خليفة/ د علي إبراهيم فرج / د.أ
 نذال أمين ميمد سويلم / د ميمد علي عمر كليب/ د.أ
 منى عبد الصبور ابراهيم نصر الدين  /م ميمد األمين سويلم/ د.أ
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 سماح فتيى السيد عبد اليميد /م صفاء مصطفي أبو طاقة/ د.أ
 سمية عصام الدين ميمد سويلم/ م شر  الدين عبد الجواد يسني/ د.أ
  عبد اليميد الدشايمد أيمد / د.أ

 
 

  قسم الهندسة الزراعية

 مصطفى ميمد عزام/ د عامر ايمن ياف  ميمد/ د.أ
 ميمود يسن كشك / د كمال يسني ينفي / د.أ
 سمكعبد الوهاب عبد اللطي  / د جمال رشاد جامع    / د.ا
 سعيد فتيى بدوى السيسى/ د ميمد عبد الفتاح عبد الممصود /د.أ
 ابراهيم ميمد عمر جمعة/ م.م ميمد علي يسن ابو عميرة  / د.ا
 ايذاب يجازى عبد المطلب يجازى .م.م ميمود علي ميمد/ د.أ
 أميرة عماد ميمد داود. م أيمد يسن السيد جمعة/ د.أ
 عبد الريمن على ميمد ميمد . م أيمد  توفيق طه/ د
 عبد الذادى ميمود عبد الذادى على. م ايذاب عبد العزيز الصعيدي/ د
 طه اسماعيل طه ميمد قنديل. م ميمد نبيه بيومى/ د
 ايمد ميمود ميمد ميمود الكشكى. م  سيد ايمدماجد ال/ د

 
 

  قسـم النبـات الزراعــي 

 مرفت ادوارد  سولاير/ د.أ مجدى السيد السيد مذدى/ د.أ
 جمعة عبد العليم عامر/ د.أ عادل السيد البلتاجي/ د.أ

 ميمد علوي سليم / د صباح ميمد أيمد الجمل/ د.أ

 عبد الغفار عبير يمدي / د ميمود أيمد سالم/ د.أ

 ميمد زكي الشناوي /  د سنـاء  رمضان الخطيب/ د.أ

 سامح فذيم فرج اللة شديد/ د أمين ابراهيـم أبو الغـار. د.أ
 يسام ميمد أيمد عوض/ د ميمود إبراهيم يسن/ د.أ
 أيمد ميمد عبد العال/ د ميمد أيمد عوض/ د.أ
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 رمضان عبد المنعم بكر / د ميمد ميمد عمار/ د.أ
 داليا عبد الفتاح سليم/ د الشوادفي منصور موسي/ د.أ
 سير يسن عبد اللطي  الذاللى/ د وفاء ينفي ميمود/ د.أ
 عمرو ميمد عبد الع يم المصرى/ د أنصاري ادريس مفتاح/ د.أ
 على عبد اللطي  عبد الع يم عبد ال/ د فاطمة يسن الجنبيذى/ د.أ
 يمود ابراهيم يسنناريمان م/ م.م السعيد زكي خليفة/ د.أ
 نفين عطا فؤاد ابراهيم .م.م ناهد سعيد  زال. د.ا
 ايمد ايمد عبد المنعم موسى. م عبد الفتاح يسن سليم/ د.أ
 امال عبدا عبد المجيد سليمان. م 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  قســـم علــوم األراضـــي

 فاطمة سعد الشافعي/ د.أ وائل ميمد السيد عمران/ د
 اليسيني عبد الغفار أبويسين /د.أ عمران ميمد السيد /د.ا
 يمدى ميمد الزمرانى / د ميمد مصطفي شياتة/ د.أ

 وائل ميمد عبد الريمن ندا/ د عبد المنعم ميمد عامر/د.أ
  ايمد ميمد المتولى البعالوى/ د فوزي الشا لي أبو عجوة/ د.أ
 هانى ميروس عبد الممصود ميمود /د ميمد أبو الفضل أيمد/ د.أ
 نجالء النعمانى عبد الياف / م.م صالح عبد المجيد رضوان/ د.أ
 دعاء ميمد أبو الفضل ايمد/ م.م يمادة شلبي ميمد ميمد/ د.أ
  ميمد خالد السيد الجزيرى/ م.م ميمد سمير عراقي/ د.أ
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 بسمة مختار متولى / م.م بدر يوس  الكومي/ د.أ
 ليميدبسمة ميى الدين عبد ا. م صالح ميمد علي/ د.أ
 ياتم ميمد عبد الفتاح يسن المدلع. م أبو النجا سويد صالح علي/ د.أ
  ميمد نجيب السيد فياض/ د.أ

 

  قســــم الوراثــــــة

 خالد صالح الدين ميمد /  د  عبد الفتاح مندى زناتى / د

 عمر ميمد زايد السيد / د  ماهر ميمد عبد الجواد نوار/ د.أ

 ىعمرعبد الرؤو  ميمود هويد/ د  عيسي رجاء عبد العزيز/ د.أ
 إيناس ميروس عبد الغنى / م.م عبد المجيد إبراهيم فذمي/ د.أ
 ميمد عالء الدين ميمد السبكى .م.م هشام يسن نجاتي/  د
 دينا رسمى ميمد اليوشى /م ميمد  ميمود يسن علي/  د
 وئام نعيم شيات يجازى/ م ميمد إسماعيل عبد اليميد/  د

 

 شئون التعليم والطالب:  أوال

 بالكلية شروط القبول والقيد [0]

يتم قبول الطالب الياصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلذا ممن يتم تـوزيعذم عـن طريـق مكتـب  -أ
التنسيق أو الميولين من كليات أخرى طبما للمواعد والشروط التى يضعذا المجلس األعلى للجامعات 

 : رامع والتخصصات الفرعية التابعة لذا و لك على النيو التالىو لك للدراسة بنيد الب
 (:شعبة علوم)طالب الثانوية العامة  -0

ــ طــالب يــتم قيــدهم اعتبــارا مــن المسـتوى األول لدراســة برنــامع إدارة األعمــال الزراعيــة ، وفمــا للمــرار 
 . 5/01/9112بتاري  ( 3066)الوزارى رقم 

: والثانى ثم يتم قيدهم  اعتبارا مـن المسـتوى الثالـ  لدراسـة بـرامعـ طالب يتم قيدهم بالمستوى األول 
ــاج النبــاتى ــداجنى  -اإلنت ــاج الييــوانى وال ــات  –اإلنت العلــوم االقتصــادية واالجتماعيــة  –وقايــة النب

 .التكنولوجيا الييوية الزراعية–األراضى والمياة  –الصناعات الغ ائية واأللبان  –الزراعية 

 (:شعبة رياضيات)امة طالب الثانوية الع -9
 .يتم قيدهم اعتبارا من المستوى األول لدراسة برنامع الذندسة الزراعية            

( عـــدا برنـــامع الذندســـة الزراعيـــة)يضـــع مجلـــس الكليـــة قواعـــد عامـــة للمبـــول بـــالبرامع الدراســـية  -3
الفـرم واسـتيفاء  والتوجذات الفرعية المختلفة التابعة لذـا بييـ  تكـون ر بـة الطالـب ومبـدأ تكـافؤ
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المتطلبـات الالزمــة لاللتيــاق بكـل برنــامع هــى األســاس فـى قبــول الطــالب بن ـام الدراســة فــى هــ ا 
 .الالئية

 :ياالت أخرى يجوز قبولذا للدراسة بالكلية-ب
الطالب الياصلون على درجة البكـالوريوس مـن جامعـات معتـر  بذـا مـن كليـات العلـوم أو العلـوم  -0

شـعبة التغ يـة )أو االقتصـاد المنزلـي ( شعبة التعليم الزراعـي)بية أو التربية الصيدلية أو العلوم الط
يجـوز ( شـعبة اقتصـاد منزلـى)أو معذـد التعـاون الزراعـى أو كليـة التربيـة النوعيـة ( وعلوم األطعمة

اإلنتــاج : قبــولذم لليصــول علــى درجــة البكــالوريوس فــى العلــوم الزراعيــة فــى أيــد البــرامع ا تيــة 
اإلنتاج الييوانى ـ وقاية النبات ـ التصنيع الغ ائى ـ األراضـى والميـاة ـ التكنولوجيـا الييويـة النباتى ـ 

 .الزراعية فى ضوء المواعد المن مة ل لك 

ــى  -9 ــائذم مــن الدراســة واالمتيــان ف ــى أى مــن درجــات البكــالوريوس يــتم إعف الطــالب الياصــلون عل
والنجـاح فيذـا فـى كليـاتذم و لـك بعـد معادلتذـا  الممررات المنا رة للممررات التي سبق لذم دراسـتذا

بمعرفة لجنة شئون التعليم والطالب بالكليـة واليطبـق  لـك اإلعفـاء علـى ممـررات المسـتوي النذـائى 
 .ويكون اإلعفاء بمرار من مجلس الكلية بعد أخ  رأى مجالس األقسام المعنية( الرابع)

وز يضـورهم كمسـتمعين لـبعض الممـررات الطالب الياصلون على أى من درجات البكالوريوس يجـ -3
الدراسـية بالكليـة وفمـا للمواعـد التــى ييـددها مجلـس الكليـة بعــد أخـ  ألراء مجـالس األقسـام العلميــة 

ويجــوز للكليــة مــنيذم شــذادة اجتيــاز لذــ ا الممــررات بعــد امتيــانذم ونجــايذم فيذــا دون . المعنيــة
 . منيذم أى درجة جامعية

 دراسـةمتطلبات ال -نظام الدراسـة 

 ـــــــــ
 :نظام ومدة الدراسة [9]

الساعة المعتمـدة هـى ويـدة . )تموم الدراسة بالكلية على ن ام الساعات المعتمدة -0
سـاعة تطبيميـة أو عمليـة أو 9قياس دراسـية تعـادل سـاعة وايـدة ن ـرى أو عـدد 

 (.مزرعية
، فصـلين دراسـيين أساسـيين: ثـال  فصـول دراسـية هـم ينمسم العام الدراسى إلى  -9

مدة كل فصل دراسى خمسة عشر أسـبوعا يعمـب كـل منذمـا االمتيانـات الشـفوية 
( فصـل صـيفى)وفصـل دراسـى ثالـ  ، والتيريريـة للممـررات ( التطبيمية)والعملية 

تكون مدة الدراسة فيـه ثمانيـة أسـابيع علـى أن يـتم مضـاعفة السـاعات الدراسـية 
ل ويعمـب هـ ا الفصـل األسبوعية المخصصة للممررات التـى تـدرس فـى هـ ا الفصـ

االمتيانـــات النذائيـــة لذـــ ا الممـــررات، ويعتبـــر الفصـــل الدراســـى الصـــيفى فصـــال 
أو الســتكمال  اختياريــا للطــالب لدراســة بعــض الممــررات التــى رســب فيذــا الطالــب

 . ثال  مكرراتو لك بيد أقصى  بعض المتطلبات األخرى
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 :متطلبات الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس [3]

يصـول علــى درجــة البكــالوريوس فــى العلـوم الزراعيــة فــى جميــع البــرامع الدراســية لل  -0
 :يجب أن يموم الطالب با تى( ما عدا برنامع إدارة األعمال الزراعية)بالكلية 

دراسة عدد من الممررات الدراسية بن ام الساعات المعتمدة بيي  اليمل مجموعذا   -أ
ساعة  94تمدة ممررات إجبارية وساعة مع 091ساعة معتمدة منذا  044عن 

 4مـن جـدول )معتمدة ممررات اختيارية من الممررات الواردة بجداول الممـررات 
والدراسة فى ه ا البـرامع فـى المسـتويين األول والثـانى دراسـة ( 94إلى جدول 

عامة تشمل ممررات علوم أساسية وممـررات أساسـية زراعيـة وجميـع الممـررات 
ميع الطالب ثم تتفرع الدراسـة فـى المسـتوى الثالـ  إلـى بذا ممررات إجبارية لج

يي  يـدرس الطالـب فـى كـل مـن المسـتويين ( 9)برامع كما هو وارد فى جدول 
الثالــ  والرابــع أربعــة ممــررات إجباريــة وممــررين اختيــاريين بكــل فصــل دراســى 

 .بالالئية( 4)باإلضافة إلى ممررات متطلبات الكلية الموضية بجدول 
( بعـد اجتيـازة المسـتوى الثـانى)ساعة معتمدة علـى األقـل  66ياز الطالب بعد اجت -ب

يكل  الطالب بتندية تدريب صيفى خـالل العطلـة الصـيفية لمـدة ثالثـة الةنربعـة 
ساعات يوميا ولخمسة أيام أسبوعيا و لك فى معامل ومزارع  6أسابيع وبمعدل 

 .الكلية 

يكل  بتندية تدريب ميـدانى صـيفى خـالل ساعة معتمدة  019بعد اجتياز الطالب  -ج
سـاعات يوميـا ، وييـدد مجلـس  6أسـبوع وبمعـدل  6-4العطلة الصـيفية لمـدة 

الكليــة بنــاءا علــى اقتــراح مجــالس األقســام العلميــة المختصــة مواعيــد وأمــاكن 
 .التدريب ون ام توزيع الطالب

ة فـى كـل مـن يجوز بعد موافمة مجلس الكليـة تن ـيم ريـالت علميـة بواقـع ريلـة وايـد -9
المختلفة و لك  بنـاءا علـى  تالمستوين الثال  والرابع لجميع طالب الكلية بالتخصصا

 .اقتراح مجالس األقسام العلمية وتعد ه ا الريالت جزءا مكمال لدراستذم العملية
 :اإلرشاد األكاديمي [4]

لمعنية يتم اختيار مرشد أكاديمي من بين أعضاء هيئة التدريس من األقسام العلمية ا
ــالبرامع والتخصصــات الفرعيــة لكــل مجموعــة مــن الطــالب يمــوم بمتابعــة دراســتذم  ب

رشادهم ومعاونتذم فى اختيار الممررات الدراسية فى كل فصل دراسى  . وا 
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 :شروط قيد الطالب في المقررات الدراسية [5]

ســاعة  90يتمــدم الطالــب لميــد الممــررات الدراســية فــى كــل فصــل دراســى بيــد أقصــى  -0
ســاعة معتمــدة بعــد أخــ  رأى المرشــد األكــاديمى و لــك يســب  09دة وبيــد أدنــى معتمــ

المواعيــد الميــددة للميــد والمواعــد المن مــة لــ لك التــي تصــدرها الكليــة مــع األخــ  فــى 
 .االعتبار مدى تمدم الطالب في دراسته 

يجوز لمجلس الكلية السماح للطالب بزيادة ساعات معتمدة عـن اليـد األقصـى بمـا ال  -9
وز ممررين دراسيين فى المستوى الدراسى األخير إ ا أدى  لك السـتكمال متطلبـات يجا

 التخرج و لك بناء على توصية المرشد االكاديمى ، 

 .ال يجوز للطالب الميد في أي ممرر له متطلبات سابمة إال بعد دراسة ه ا الممررات  -3

 ى ممرر اختيارى لمميدين لدراسة أييدد مجلس الكلية اليد األدنى لعدد الطالب ا -4

وفمـا والتطبيميـة يجب على الطالـب متابعـة الـدروس واالشـتراك فـى التمرينـات العمليـة  -5
من دروس كل % 75للن ام ال ى يمررا مجلس الكلية، على أال تمل نسبة يضورا عن 

ولمجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس المسم المعنى أن يصدر قرارًا . ممرر على يدة
ن التمـدم إلــى االمتيـان فـى الممـررات التــى لـم يسـتوفى فيذـا نســبة بيرمـان الطالـب مـ

اليضــور، وفــى هــ ا اليالــة يعتبــر الطالــب راســبًا فــى الممــررات التــى يــرم مــن التمــدم 
 .لالمتيان فيذا، إال إ ا قدم ع رًا يمبله مجلس الكلية فيعتبر  ائبًا بع ر ممبول 

 :مقررات الدراسية الحذف واإلضافة واالنسحاب واالستبدال من ال [6]

يجوز للطالب ي   بعض الممررات التي قيد فيذـا واسـتبدالذا بممـررات أخـرى أو  -
إضــافة تســجيل بعــض الممــررات خــالل أســبوعين مــن بــدء الدراســة فــى أى فصــل 
ــة الفصــل الدراســى الصــيفى و لــك بنــاءا علــى رأى  دراســى وأســبوع وايــد فــى يال

سياب من بعض الممررات الدراسية يتى المرشد األكاديمي كما يجوز للطالب االن
األسبوع الثامن من الدراسة وبما ال يخل باليد األقصـى واليـد األدنـى المنصـوم 

 ـرو  مرضـية أو لعـ ر تمبلـه الكليـة خـالل و لـك بسـبب  عليذم فى ه ا الالئية
الفصل الدراسى على أن يموم بدراسـة هـ ا الممـررات فـى فصـل دراسـى اليـق مـع 

 .ا فيذاااليتفا  بتمدير 

 :تأجيل الدراسة أو االنقطاع عنها  [7]
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ــد عــن أربعــة فصــول دراســية  -0 ــل دراســته لمــدة ال تزي ــب أن يطلــب تنجي يجــوز للطال
أن تمــدم طلبــات التنجيــل فــى موعــد علــى رئيســية فمــط خــالل مــدة دراســته بالكليــة 

 أقصاا نذاية األسبوع الرابع من الفصل الدراسى الرئيسى ويكون التنجيل نافـ ا بعـد
 .أخ  رأى لجنة شئون الطالب وموافمة مجلس الكلية 

إ ا إنمطع الطالب عن الدراسـة دون تمـديم طلـب التنجيـل تعـرض يالتـه علـى لجنـة  -9
ــيم والطــالب ويجــوز ان يــدعى المرشــد االكــاديمى للطالــب مــع مراعــاة  شــئون التعل

 : االيكام التالية 

يين وألسـباب قذريـة توافـق إ ا انمطع الطالب عن الدراسـة بيـد أقصـى فصـلين دراسـ -أ
ــة يتــاح للطالــب فرصــة أخــرى للتســجيل  عليذــا لجنــة شــئون الطــالب ومجلــس الكلي
ويســتنن  الطالــب دراســته فــى الفصــل الدراســى الرئيســى التــالى ، وتيتســب مــدة 

 .االنمطاع من فرم التنجيل المتاية للطالب 
ون قـرار لجنـة شـئون فى يالة عدم موافمة اللجنة يلغى قيد الطالب من الكلية ويكـ -ب

 . الطالب ناف ا بعد موافمة مجلسى الكلية والجامعة 

 مكافآت التفـوق الدراسـى[ 8]

جنية سنويا للطالب المستجد المتفوق فـى شـذادة الثانويـة العامـة ا ا كـان مـن  091* 
 .الثالثين األوائل على مستوى الجمذورية 

ــنكثر فــى % 81ع درجــات جنيــة ســنويا للطالــب المســتجد الياصــل علــى مجمــو  84*  ف
 .الثانوية العامة 

 .جنية سنويا للطالب الياصل على تمدير ممتاز فى امتيانات النمل بالكلية  091* 
 .جنية سنويا للطالب الياصل على تمدير جيد جدا فى امتيانات النمل بالكلية  61* 

 :الحقـوق التى يمكن أن يتمتـع بهـا الطالـب [ 2]

 .الت للطالب المميمين خارج المدنية عمل اشتراكات المواص -0

 [ .كارنيذات الكلية ] عمل بطاقات إثبات الشخصية  -9

 .اعطـاء شذادات إثبات الميـد  -3

 .إخـالء الطـر  للطالب الميولين والخريجين  -4

 .استخراج شذادات التخرج للخريجين  -5

 عـدد مـرات قيــد الطالب بالكليـة[ 01]

 عـدد مـرات الميـد الفرقة
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من الخارج  باق مستجد
 فرصة أولى

من الخارج 
 فرصة ثانية

من الخارج 
 فرصة ثالثة

-- -- --  0 0 االولى
-- --  0 0 0 الثانية
 0 0 0 0 0 الثالثة
 0 0 0 0 0 الرابعـة

  بالنسبة لطـالب الفرقـة الرابعـة الراسـبون فيمـا ال يزيـد عـن نصـ  عـدد ممـررات الفرقـة يـرخم لذـم
 .م بصر  الن ر عن عدد ممررات التخل  من فرق سابمة االمتيان يتى يتم نجايذ

 

 

 وقـف قيـد الطالب بالكليـة[ 00]

يجوز لمجلس الكلية أن يوق  قيد الطالب لمدة سنتين متتاليتين أو متفرقتين خـالل سـنوات * 
الدراســة فــى الكليــة بعــ ر ممبــول يمنعــه مــن االنت ــام فةالدراســة وفــى يالــة الضــرورة يجــوز 

 :ويتم وق  قيد الطالب فى الياالت ا تية . ة زيادة مدة وق  الميد لمجلس الجامع
 المرض الطويل-هـ  التجنيد لتندية الخدمة العسكرية -أ
 الوضع ورعاية الطفل -و  االستدعاء للخدمة وااليتياط-ب
 السجن أو التيف  أو االعتمال-ز   االعارة للعمل بالخارج-ج
 تنخر قبول أو وصول ملفات الطالب -ح مرافمة الزوج أو الزوجة بالخارج-د

 االعتذار عن دخول االمتحان [ 09] 

مجلـس الكليـة فـال ييسـب  عـن دخـول االمتيـان بعـ ر قذـرى يمبلـها ا تخل  الطالـب  -0
 يابه رسوبًا بشرط أال يزيد التخل  عن فرصتين متتاليتين أو متفرقتين خالل سنوات 

الطالب فرصة ثالثـة بمـرار مـن مجلـس الدراسة بالكلية ويجوز فى يالة الضرورة منح 
 .الجامعة 

على الطالب التمدم باالعت ار عن دخول االمتيانات فى مدة ال تتجاوز يومين من بدء  -9
 االمتيانات مؤيدا بشذادة مرضية معتمدا من اللجنة الطبية بالجامعة 

 يـدى المـواد فـيمكن قبـولإا ا أصيب الطالب بمرض مفاجئ أثناء تندية االمتيان فى  -3
را عن أداء االمتيان فى تلك المادة ا ا أقر طبيب اللجنة  لك واعتمـد التمريـر مـن  ع

 رئيس اللجنة 
 ًا بتمديــر ضعي  جدا ر ممبول راسب يعتبر الطالب المتغيب عن االمتيان بغير ع -4
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 نظـام تحويل ونقل وإعادة القيد للطالب [ 03]

فمـة مجلـس الكليـة أو بموافمـة األسـتا  تتم التيويالت فى يدود امكانيات كل كليـة وبموا ـ 
 .عميد الكلية بالتفويض عن مجلس الكلية/ الدكتور

عادة الميد والتيويـل  ـ فى جميع الياالت البد من اعتماد جميع ياالت المبول ونمل الميد وا 
مـــن الالئيـــة ( 88،  87،  86مـــواد )رئـــيس الجامعـــة / مـــن الســـيد األســـتا  الـــدكتور

 .أو من ينيبه سيادته  يم الجامعات من قانون تنالتنفي ية 
عــادة الميــد والمبــول اعتبــارا مــن األســبوع األول مــن  ـــ يبــدأ قبــول التيــويالت ونمــل الميــد وا 
ــد هــ ا المواعيــد ال يجــوز الن ــر فــى  أ ســطس ويتــى شــذر مــن بدايــة الدراســة وبع

رئـيس  نائـب/ التيويالت أو طلبات إعادة الميـد إال بعـد موافمـة السـيد األسـتا  الـدكتور
الجامعـة لشـئون التعلــيم والطـالب باإلسـتثناء مــن ميعـاد التيـويالت قبــل العـرض علــى 

 .مجلس الكلية 
 .ـ يراعى فى جميع األيوال عدم تيصيل أى نوع من التبرعات 

ن فمط كفاصل زمنـى بـين عـام ين متتاليفاصل الزمنى أكثر من عامين دراسييـ أال يتعدى ال
لتياق بالكلية المعنية ، على أن يترك مازاد على  لـك فصل الطالب من كليته وعام اال 

       .لمجلس كل جامعة 
ـ تمبل بيانات اليالة الواردة عن طريق البريد فمط وال يلتفت الـى أى بيانـات يالـة بخـال  

  . لك وال يعتد بالصور الضوئية أو الكربونية لبيانات اليالة 
ليـة أخـرى فـى اليصـول الميـد مـن كليـة الـى كـ أيمية الطالب الرا ب فى التيويـل أو نمـل 

و لك بغـض الن ـر عـن تـوافر شـروط التيويـل مـن عدمـه فـى الطالـب  على بيان ياله
 سواء كان من الطالب المدامى أو الجدد 

ــ اعتبــار رســوب الطالــب المنمــول لفرقــة أعلــى فــى مــواد تكميليــة ال تــدخل وفــق الالئيــة  ـ
جاح ال تيول دون تمدم الطالب بطلب التيويل الداخلية للكلية ضمن مواد الرسوب والن

الى كلية أخرى وأن قبول أو رفض التيويل يتوق  على استيفاء الطالب للضوابط التى 
أقرها المجلس األعلى للجامعات فى ه ا الشنن وك لك الشـروط اإلضـافية التـى تضـعذا 

 .كل كلية وفما ل روفذا 
 نظام التظلمات من نتائج االمتحانات [ 04]

 :تظلمات إلعادة فحص رصد الدرجات : وال أ

يوماً من تاري  اعتماد النتيجة أو التاري  ال ى  05مدة تمديم طلبات الت لم من النتائع ـ 0
 .ييددا عميد الكلية للفرق الدراسية مجتمعه 
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ــ تمــدم الطلبــات مسـتوفاا طوابــع الجامعــة فئـة العشــرين جنيذــا للمـادة الوايــدة الــى إدارة 9
 .ليم بالكلية شئون التع

/ ـ تموم إدارة شئون التعليم والطالب بالكلية بعرض الت لمات على السيد األستا  الدكتور3
 .عميد الكلية أو من يفوضه إليالتذا الى الكنترول المختم

ــ يمــوم الكنتــرول أو اللجنــة التــى يشــكلذا عميــد الكليــة لذــ ا الغــرض بدراســة الت لمــات 4 ـ
ــدكتووتيريــر ميضــر بنتيجــة الفيــم و  عميــد الكليــة / عرضــه علــى الســيد األســتا  ال

 .لعرضه على مجلس الكلية 
 .ـ تيف  الت لمات بمل  الطالب مع نتيجة الت لم للرجوع إليذا عند الياجة 5
 .ـ تعلن نتائع الت لمات ويخطر الطالب ال ى تتغير يالته بنتيجة الت لم 6
 جاةةتظلمات التاحة الفرصه للطالب لرؤية ورقة اال: ثانيا 

يمكن اتاية الفرصه للطالب لرؤية صورة من ورقة االجابة الخاصة به فى يالة طلبه وفمـا 
 :للشروط التالية 

ـ أن يمتصر  لك على المراجعة للتنكد من تصييح كـل أجـزاء اإلجابـة وصـية الرصـد أى 0
 .المراجعة المادية فمط 

مبلـغ الـى العلـى أن يـورد جنيـة يـتم تيصـيلذا وخمسـون ـ أن يتم  لك ممابل مبلغ مائـة 9
 .بالكلية العملية التعليمية صندوق تطوير 

 .يومًا من تاري  اعالن النتيجة  05ـ تمدم الطلبات للكليات فى يدود 3
 إجراءات التجنيـد [ 05]

 :عند بلوغ الطالب سـن الثمانية عشر عليه إتباع اإلجراءات التالية 
ركـز الــ ى اســتخرج منــه البطاقــة الشخصــية التوجـه إلــى منطمــة التجنيــد بالمســم أو الم-0

 .إلستالم بطاقته العسكرية 
التوجه إلى إدارة شئون الطالب بالكلية إلثبـات الـرقم الثالثـى لبطاقتـه العسـكرية بملفـه -9

 .بالكلية 
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 نظام االمتحانات وتقييم الطالب ومنح الدرجة العلمية 

 ـ أحكام تنظيمية خاصة

 ـــــــــ
 :نظام االمتحانات( 01)مادة 

تعمد اختبارات دورية لكل ممرر خالل الفصل الدراسى بناءا على اقتـراح مجـالس  -0
ـــد إجـــراء هـــ ا  ـــد مواعي ـــى األقســـام تيدي ـــ لك عل ـــة وك ـــة المختلف األقســـام العلمي

 .االختبارات 
يجرى امتيان شفذى لكل ممرر قبل نذاية الفصل الدراسى وتشكل لجنة االمتيان  -9

اء هيئــة تــدريس يختــارهم مجلــس المســم المعنــى لكــل الشــفذى مــن خمــس أعضــ
طالب ما لم يكن عدد طالب الممرر أقل مـن  خمسةمجموعة من الطالب عددهم 

 لك، ولمجلس الكلية أن ييدد اليـد األقصـى لعـدد جلسـات االمتيانـات الشـفذية 
لعضو هيئة التدريس فى الفصل الدراسى الوايد على مسـتوى الكليـة الوايـدة أو 

 .األقصى المعمول به بالجامعة  دوى الجامعة وبما ال يتجاوز اليعلى مست

فـى نذايـة الفصـل الدراسـى يعمبذـا امتيانـًا ( التطبيميـة)تعمد االمتيانات العملية  -3
 .تيريريا مدته ساعتين لكل ممرر

 :تقييم الطالب وتقديرات النجاح( 00)مادة 

يدد مجلس الكليـة النذاية الع مى لمجموع درجات كل ممرر هى مائة درجة وي -0
ن ام توزيع ه ا الدرجات بيي  تكون الدرجـة المخصصـة لالمتيـان التيريـرى 

درجة على األقل ومجموع الدرجات المخصصة لالختبارات الدوريـة وأعمـال  61
 41السـنة ومــدى انت ــام الطالــب واالمتيانــات الشــفوية والعمليــة أو التطبيميــة 

 .درجة على األكثر
 :كل ممرر من الممررات بنيد التمديرات التاليةيمدر نجاح الطالب فى  -9
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 .يساب التمديرات لتمييم الطالب تبعًا لن ام الساعات المعتمدة وك لك لف يًا (: 3)جدول رقم 

النسبة المئوية 
(Percentage) 

النماط 
(Points) 

 التمدير باليرو 
(Grade 

letter) 

المكافئ فى التمدير 
ن ام الفصول 
 الدراسية

 A 4 فنكثر %25من 

ـ 3.7 %25أقل من % : 21من  ممتاز
A 

B 3.4 %21أقل من % : 85من 
+

 

ـ 9.8 %81أقل من % : 75من  جيدا جدا B 3.1 %85أقل من % : 81من 
B 

C 9.4 %75أقل من % : 71من 
+

 C 9.1 %71أقل من % : 65من  جيد 

C 0.6 %65أقل من % : 61من 
-

 

D ..0 %61أقل من % : 55من  ممبول
+

 

 D 0.1 %55أقل من % : 51من 
 ضعي  F 1.1 %51أقل من 

أو إ ا تغيـب % 51يعتبر الطالب راسبا فى الممرر إ ا يصل على مجمـوع درجـات أقـل مـن  -3
عن يضور االمتيان التيريرى النذائى بدون عـ ر ممبـول أو بسـبب  اليرمـان مـن دخـول 

 .االمتيان

ممرر بع ر يمبله مجلس الكلية ييصل الطالب  فى يالة  ياب الطالب عن االمتيان فى أى -4
 .على الدرجة التى يصل عليذا كاملة عند امتيانه ونجايه فى ه ا الممرر لمرة تالية 

الطالب ال ى يرسب فى ممرر عليه أن يموم بدراسته مرة أخرى فـى أى فصـل دراسـى اليـق  -5
C)درجة  64وفى يالة نجايه ييصل على درجته الفعلية وبيد أقصى 

-.)  

 :حساب متوسط النقاط والتقدير التراكمى [ 02]

ييسب متوسط التمدير التراكمى للطالب الناجح فى نذاية كل مسـتوى وكـ لك التمـدير العـام  -0
بنـد ( 00)بنفس النسب والتمديرات الموضية سابما فى المـادة ( مستويات 4)للبكالوريوس 

 :بنيد الطريمتين ا تيتين( 9)

 =                                      Grade Points Average (GPA)سط التراكمى المتو  -أ               
 

 (ة للممررعدد الساعات المعتمد× عدد النماط الياصل عليذا الطالب فى كل ممرر )مجموع 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رسذا الطالبعدد الساعات المعتمدة لجميع الممررات التى دمجموع 
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 =                                      النسبة المئوية للتمدير التراكمى  -ب              
              

 مجموع الدرجات الياصل عليذا الطالب فى الممررات التى درسذا 
 011× ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

 التى درسذامجموع الدرجات الع مى للممررات 
 

ييصل الطالب على مرتبة الشر  إ ا كان تمديرا النذائى المكافئ ممتازًا أو جيد جدًا  -9
 لعلى أال يمل تمديرا العام فى أى مستوى من مستويات الدراسة عن جيد جـدا وال يمـ

 05عـن ( األول أو الثـانى)عدد الساعات المعتمدة التى درسذا فى أى فصـل دراسـى 
عـــدم رســـوبه فـــى أى ممـــرر قيـــد بـــه فـــى أى مســـتوى مـــن ســـاعة معتمـــدة وبشـــرط 

 .مستويات الدراسة إال إ ا كان بع ر ممبول
 

 :تعريف حالة الطالب [ 91]

ســاعة ( 31)يميــد الطالــب فــى المســتوى الثــانى إ ا كــان ناجيــًا فيمــا ال يمــل عــن 
ســاعة ( 66)معتمــدة ويميــد فــى المســتوى الثالــ  إ ا كــان ناجيــا فيمــا ال يمــل عــن 

سـاعة ( 019)ويميـد فـى المسـتوى الرابـع إ ا كـان ناجيـا فيمـا ال يمـل عـن معتمدة 
 .معتمدة 

 : منح الدرجة العلمية [ 90]

يمـــنح الطالـــب درجـــة البكـــالوريوس فـــى العلـــوم الزراعيـــة بعـــد نجايـــه فـــى جميـــع 
الممررات الدراسية اإلجبارية واالختيارية التى يستوفى بذا عدد السـاعات المعتمـدة 

ضــية فــى قــوائم الممـــررات بالمســتويات األربــع وكــ لك نجايــه فـــى المطلوبــة المو 
ممــررات متطلبــات الكليــة والجامعــة وتنديتــه التــدريبات المكلــ  بذــا والمنصـــوم 

 .عليذا فى ه ا الالئية و لك متى استكمل متطلب التخرج 
 :إلغـاء القيد من الكلية   [ 99]

i. ة فى أى من الياالت التالية يلغى قيد الطالب فى كلية الزراعة ـ  جامعة المنوفي
: 

إ ا استنف  اقصى مدة المراقبة وهى أربعة فصول دراسية رئيسية متتالية بناء  -أ
 .على عرض لجنة شئون الطالب وموافمة مجلس الكلية 

إ ا ارتكب الطالب مخالفة تخل با داب أو تخال  أن مة الكلية أو الجامعة  -ب
 .وتطبق فى يمة الئية تنديب الطالب 

ويلغى قيدا أيضا فى أيه ياالت أخرى طبما لما ورد بمانون تن يم الجامعات  -ج
 (. والموانين المعدلة له 79لسنة  42)

 :       أحكام تنظيمية وإنتقالية عامة [ 93]
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 :أيكام تن يمية [ أ ] 
أى كمـا يجـوز تـدريس . لغة التدريس فى الممـررات الميتـواا بذـ ا الالئيـة هـى اللغـة العربيـة  -0

ممرر أو جزء في ممرر أو عدة ممررات في أى برنامع باللغة االنجليزية و لك بموافمة مجلس 
 .الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية بعد تجديد الضوابط الالزمة ل لك

. يموم كل قسم أو أقسام علمية مشتركة في برنامع بتوصيفه وطلب اعتمادا من مجلس الكلية  -9
وصي  كل ما يخصه من الممررات التي يموم بتدريسذا وبعد اعتمادهـا وك لك يموم كل قسم بت

ــائمين  ــدريس الم ــة الت ــة يصــبح توصــي  هــ ا الممــررات ملزمــًا ألعضــاء هيئ ــس الكلي مــن مجل
 . بتدريس تلك الممررات 

يمـوم كــل قســم علمــى أو أقسـام علميــة مشــتركة فــى برنــامع دراسـى بإعــداد تمريــر ســنوى عــن  -3
 ج المعدة مـن خـالل الذيئـة الموميـة لضـمان الجـودة واالعتمـاد ثـم عرضـه البرنامع وفق النما

على مجلس الكلية العتمادا وك لك يموم كل قسم علمى بإعداد تمرير عن كل ممرر دراسى تم 
 .تدريسه خالل العام الجامعى 

يخضع طالب مريلة البكالوريوس بالكلية في يالة تطبيق عليذم أى جزاءات لما هو منصوم  -4
 . ليه في قانون تن يم الجامعات والئيته التنفي ية بخصوم ه ا الشنن ع

 :أيكام انتمالية[ ب]
تطبق أيكام ه ا الالئية مع بداية العام الجامعى التالى لصدور المرار الوزارى بذا و لك علـى  -0

 . طالب المستوى األول المستجدين فمط

ب المسـتويات األعلـى يسـتمرون فـى الدراسـة الطالب الباقون لإلعادة فى المستوى األول وطال -9
 .واالمتيان طبما لمواعد ون ام الالئية التى تم قبولذم عليذا 

تخضع ه ا الالئيـة أليكـام قـانون تن ـيم الجامعـات والئيتـه التنفي يـة والمـوانين والمـرارات [ ج]
كـل مـن الجمذورية المعدلة لذما ويطبق فيما لم يرد بشننه نــم خــام فـى هـ ا الالئيـة 

 :المرارات والمواعد والضوابط التالية
 .المرارات الوزارية وتعليمات المجلس األعلى للجامعات فى أمور الدراسة لمريلة البكالوريوس -0
 .المواعد العامة التى تصدرها جامعة المنوفية دون تعارض مع أيكام ه ا الالئية -9
المنوفية لتن ـيم العمـل فـى أمـور الدراسـة جامعة  –الضوابط التى يضعذا مجلس كلية الزراعة  -3

-ب) نلمريلة البكالوريوس من منطلق ه ا الالئية، ودون تعارض مع أيكام البندين السابمي
 (.  9-، ب0

 نظام الترقيم الكودى للمقررات الدراسية ـ المقررات الدراسية للبرامج والتخصصات الفرعية

 ـــــــــ
 :راسية نظام الترقيم الكودى للمقررات الد
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 :ييدد لكل ممرر دراسى رقم كودى يعبر عما ينتى[ 0]
 :الشق المئوى ييدد مستوى الدراسة يي  يشير رقم  -أ

 للمستوى األول  011* 
 للمستوى الثانى 911 *
 للمستوى الثال  311 *
 .للمستوى الرابع 411 *

ــه قــى قــوائم المســم ا -ب لعلمــى ييــ  الشــق األيــادى والعشــرى ييــددان نــوع الممــرر وترتيب
 :تشير
 :للممررات اإلجبارية( 91 – 0)األرقام  * 

ييــ  تشــير األرقــام الفرديــة إلــى تــدريس الممــرر بالفصــل الدراســى األول وتشــير األرقــام 
 .الزوجية إلى تدريسه بالفصل الدراسى الثانى 

 

 :للممررات االختيارية( 41 – 90)األرقام  * 

ــرقم األيــادى الفــردى أو الزو  دوال ييــد ــدريس الممــرر فــى ال جــى لذــ ا الممــررات موقــع ت
 .الفصل الدراسى

 

ــ ى يمــوم بتــدريس [  9] ــى المســم العلمــى ال يســبق الــرقم الكــودى للممــرر رمــز وايــد يشــير إل
ــى األقســام العلميــة المشــتركة فــى تــدريس الممــرر  الممــرر، أو أكثــر مــن رمــز لإلشــارة إل

 .فى الممرر بالتساوى في عدد الساعات التدريسية لكل قسم مشترك 
 

 البرامج الدراسية بالكلية
 

 وقاية النبات -3اإلنتاج الحيوانى والداجنى        -9االنتاج النباتى        -0 : برامـج: أوال 

 الصناعات الغذائية واأللبان -5العلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعية     -4

 يةالتكنولوجيا الحيوية الزراع -7األراضى والمياه    -6

 :نظام القبول في البرامج 
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يتم قبول الطالب في البرامع السابمة والتوجذات التخصصية الفرعية لذا أعتبارًا مـن المسـتوى 
 :الثال  و لك تبعًا لمواعد التشعيب التالية 

يتمدم طالب المستوى الثانى باستمارة ر بـات التخصـم إلـى إدارة شـئون التعلـيم والطـالب  -0
 .انات الفصل الدراسى الثانى والفصل الدراسى الصفى بالكلية خالل امتي

سـاعة معتمـدة علـى األقـل والمنمـولين للمسـتوى الثالـ   66يتم توزيع الطالب ال ين أتموا  -9
على جميع البرامع الدراسية والتوجذات الفرعية بيي  ال يمل عدد الطـالب فـي أى توجـه فرعـى 

 .طالب  5عن 
وزيعذم علـى البـرامع والتوجذـات الفرعيـة بعـد إعـالن نتيجـة يبدأ إجراء تشـعيب الطـالب وتـ -3

 .الفصل الدراسى الصيفى 
 :يتم قبول الطالب في البرامع الدراسية والتوجذات الفرعية بناء على المواعد التالية -4

 .ضرورة نجاح الطالب في المواد المؤهلة للتوجه الفرعى  –أ 
وع التراكمى األعلى للمستوى األول والثانى ر بة الطالب على أن تكون األفضلية للمجم -ب

 .ونجاح الطالب في المواد المؤهلة ألول مرة 
في يالة تساوى الطالب في المجموع التراكمى األعلى يتم المفاضلة بين الطـالب علـى  -ج

بيي  ال يزيد عدد الطالب داخل  .أساس مجموع درجات المواد المؤهلة للتوجه الفرعى 
 .من اجمالى الطالب المطلوب توزيعذم% 01 -8كل توجه فرعى عن 

في يالة عدم تيميق ر بة الطالب بسبب عدم استيفاؤا ألى شرط من الشروط السـابمة  -د
 .يتم الياق الطالب على التوجذات الفرعية األقل عددًا 

 

 .المقررات المؤهلة للقيد في المجاالت والتوجهات الدراسية التخصصية الفرعية 

التوجة التخصص  اسىردالبرنامج ال م

 الفرعى

 المقررات المؤهلة للتخصص الفرعى

 أسس إنتاج نباتى ـ إنتاج مياصيل المياصيل اإلنتاج النباتى 0
 أسس إنتاج نباتى ـ إنتاج بساتين البساتين

اإلنتاج الييوانى  9
 والداجنى

 مبادئ اإلنتاج الييوانى والداجنى اإلنتاج الييوانى
 إنتاج الدواجن

 االسماكو 
 مبادئ اإلنتاج الييوانى والداجنى
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 وقاية النبات 3

اليشرات االقتصادية 
 والييوان الزراعى

 ييوان عام ـ يشرات عام

 ميكروبيولوجيا عامة ـ أسس وقاية النبات أمراض النبات
 كيمياء عضوية ـ أسس وقاية النبات مبيدات ا فات

العلوم االقتصادية  4
 يةواالجتماعية الزراع

 االقتصاد الزراعى
وادارة االعمال 

 الزراعية

 االقتصاد الزراعى

اإلرشاد الزراعى 
 والمجتمع الريفى

 مبادئ إرشاد زراعى ومجتمع ريفى

التصنيع الغ ائى  التصنيع الغ ائى واأللبان 5
 واأللبان

كيمياء ييوية ـ ميكروبيولوجيا عامة ـ مبادئ 
 صناعات   ائية وألبان

 طبيعة وأرصاد جوية ـ موارد أرضية ومائية  األراضى والمياا مياااألراضى وال 6

كيمياء ييوية عامة ـ أسس علم الوراثة ـ  التكنولوجيا الييوية التكنولوجيا الييوية 7
 ميكروبيولوجيا عامة

 
 

 

 المقررات الدراسية

ة على أربعة بدراسة عدد من الممررات الدراسية موزع يموم الطالب الملتيق بالبرامع السابمة
 :مستويات ويمكن تمسيم ه ا الممررات على النيو التالى 

  
 ( ز ) متطلبات الكلية       *        مقررات اجبارية لجميع طالب البرامج : أوال 

 اسم الممـرر الرقم الكودى

عدد ساعات التدريس 
 األسبوعية

 تطبيمى ن رى
 - 9 يموق اإلنسان 019ز 
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 9 0 ون م معلومات زراعيةالياسب ا لى  910ز 

 - 9 لغة انجليزية   919ز 

 9 0 فى البرنامع الدراسى تطبيمات الياسب ا لى  310ز 

 - 9 فى البرنامع الدراسى لغة انجليزية فنية زراعية 319ز 

 66تدريب صيفى في معامل ومزارع الكلية بعد اجتيازا  914ز 
 --  أسابيع 4-3ساعة معتمدة لمدة 

 019يؤديه الطالب بعد اجتيازا  ريب ميدانى صيفيتد 314ز 
 (أسابيع 6ـ  4لمدة )ساعة معتمدة 

 -- 

 .ممررات نجاح أو رسوب والتضا  درجاتذا إلى المجموع التراكمى للطالب *
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 (ساعة معتمدة 36إجبارية )مقررات المستوي األول : ثانيا 

 اسم الممرر كود الممرر
عدد ساعات التدريس 

الساعات  سبوعيةاأل
 المعتمدة

المتطلب 
 تطبيمى ن رى السابق

  3 9 9 مبادئ االرشاد الزراعي والمجتمع الريفى 010ر 
  3 9 9 اقتصــاد عـــام 010ق 
  3 9 9 طبيعة وأرصـاد جويـة زراعيـة 010أ 
  3 9 9 كيمياء تيليلية 010ك 
  3 9 9 نبات وتمسيممورفولوجى   010ن  

  3 9 9 لرياضيـاتا 010هـ 

 010هـ  3 9 9 أسس علم اإليصــاء  019ق 
  3 9 9 ييــوان عــام  019ش 
 010أ  3 9 9 موارد أرضيـة ومائيـة  019أ 
  3 9 9 كيميـاء عضويـة 019ك 
  3 9 9 ىنبـاتأسس انتاج  019 م.ب

  3 9 9 أسس علم الوراثـة 019و 
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 (ساعة معتمدة 36ية إجبار)مقررات المستوي الثانى : ثالثا 

 اسم الممرر كود الممرر
عدد ساعات التدريس 

الساعات  األسبوعية
 المعتمدة

المتطلب 
 تطبيمى ن رى السابق

 019ش  3 9 9 يشـرات عـــام 910ش 
 019أ  3 9 9 أسـس علـم األراضـى 910أ 
 019ك  3 9 9 كيميـاء ييويـة عامـة 910ك 
 010هـ  3 9 9 هندسة زراعيـة 910هـ 
  3 9 9 ميكروبيولوجيـا عامــة 910ن 

ن -ت-ش
900 

 أســس وقاية نبـات
9 9 3  

 900م -ب 3 9 9 إنتـاج البساتيـن  919ب 
 900م -ب 3 9 9 إنتاج المياصيـل  919م 
 010ق  3 9 9 اقتصاد زراعـى  919ق 
 010ن  3 9 9 فسيولوجيا النبات 919ن 
  3 9 9 انى والداجـنىمبادىء اإلنتاج الييو  909د -ح
  3 9 9 مبادىء الصناعات الغ ائيـة واأللبـان 909ل -غ

 

 مقررات المستويين الثالث والرابع:  رابعا

 االنتاج النباتــى  : برنامج -1

 المستوى الثالث 

 :(ساعة معتمدة 42) مقررات إجبارية -أ 

 اسم الممرر كود الممرر
عدد ساعات التدريس 

 الساعات األسبوعية
 المعتمدة

المتطلب 
 تطبيمى ن رى السابق

 : قررات إجبمرية تخصصية

 919م  3 9 9 تمـاوى وفيـم بـ ور 310م  
 919، م 019و  3 9 9 أسـس تربيـة النبـات 319م 
 019ق  3 9 9 تصميـم وتيليـل تجـارب  313م  

 919ب  3 9 9 إنتـاج نباتـات زينـة عـام 310ب 
ذـة متساقطة األوراق إنتـاج فاك 319ب 

 (خام)
 919ب  3 9 9

 919ب  3 9 9 إنتــاج مياصيل الخضــر 314ب 
 :خمرج التخصص  قررات إجبمرية  ن 
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 910أ  3 9 9 تغ ية نبات وخصوبة أراضي 310أ 
 919ن  3 9 9 أمراض نبات عام  319ن 

 

 (معتمدةساعة  14مقررات تعادل يختار منها الطالب :  ) مقررات اختيارية - ب

 توجه محاصيل -1

 اسم الممرر كود الممرر
عدد ساعات التدريس 

الساعات  األسبوعية
 المعتمدة

المتطلب 
 تطبيمى ن رى السابق

، 900م-ب 3 9 9 بيئة وفسيولوجيا المياصيل 390م 
 919م

 919م  3 9 9 (خام)انتاج مياصيل اليبوب والبمول  399م 
 900م -ب 3 9 9 يشائـش ومكافيتذـا 393م 
 919م  3 9 9 (خام)إنتاج مياصيل األليا  والزيت  394م 
 919م  3 9 9 تمسيم مياصيل اليمل 395م 
 910أ  3 9 9 رى وصر  مزرعى 319أ 
 910هـ  3 9 9 (خام)مساية مستوية  314هـ 

 

 توجه بساتين-4

 اسم الممرر كود الممرر
عدد ساعات التدريس 

 األسبوعية
الساعا
ت 

 المعتمدة

المتطلب 
 تطبيمى ن رى السابق

 919ب  3 9 9 موالــح 390ب 
 919ب  3 9 9 إنتاج ب ور الخضر والزينة 399ب 
 919ب  3 9 9 الزراعة الميمية لمياصيل الخضــر 393ب 
 919ب  3 9 9 تكاثـر نباتـات بستانيـة 394ب 
 910أ  3 9 9 رى وصر  مزرعى 319أ 
 910هـ  3 9 9 (خام)مساية مستوية  314هـ 
 019و  3 9 9 تطبيمات الذندسة الوراثية 390و 

 

 المستوى الرابع

 (ساعة معتمدة 42)مقررات اجبارية  -أ

عدد ساعات  اسم الممرر كود الممرر
 التدريس األسبوعية

الساعات 
 المتطلب السابق المعتمدة
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 تطبيمى ن رى
 : قررات إجبمرية تخصصية

 319م  3 9 9 ملاليتربية مياصيل  410م 
 310أ  919م  3 9 9 تكنولوجيا مياصيل اليمل 413م 
 919، ب019و 3 9 9 تيسين مياصيل بستانية 419ب 
 919ب  3 9 9 إعداد وتخزين المياصيل البستانية 413ب 
  3 4 0 مشروع التخرج 451م -ب

 :خمرج التخصص  قررات إجبمرية  ن 
 910ش  3 9 9 ينمكافية ألفات المياصيل والبسات 410ت 
 910أ  3 9 9 تكنولوجيا استصالح األراضى 419أ 
دارة أعمال زراعية 419ق   919ق  3 9 9 تسويق وا 

 

 

 

 (ساعة معتمدة 14مقررات تعادل يختار منها الطالب :  ) مقررات اختيارية - ب

 توجه محاصيل -1

 اسم الممرر كود الممرر
عدد ساعات التدريس 

الساعات  األسبوعية
 المتطلب السابق عتمدةالم

 تطبيمى ن رى
 919م  3 9 9 دورة زراعية ومشاكل اإلنتاج 490م 
 919م  3 9 9 إنتاج مياصيل العل  األخضر والمراعى 499م 
استخدام من مات النمو فى إنتاج  493م 

 المياصيل
 919م  3 9 9

 319م  3 9 9 تربية مياصيل مماومة لآلفات 494م 
 319م  3 9 9 ات اليديثة فى تربية المياصيلاالتجاه 495م 
إنتاج مياصيل السكر والمياصيل  ير  496م 

 التمليدية
 919م  3 9 9

 919، م 910أ  3 9 9 استـزراع األراضـى 497م 
  3 9 9 التمنيات اليديثة في انتاج المياصيل 492م 
 910ن  3 9 9 عالقة الميكروبات باألرض والنبات 490أ 
 910أ  3 9 9 مة وصيانـة األراضـىخد 499أ 
 010ر  3 9 9 ارشاد زراعى 410ر 

 توجه بساتين-4

كود 
عدد ساعات التدريس  اسم الممرر الممرر

 األسبوعية
الساعات 
 المتطلب السابق المعتمدة
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 تطبيمى ن رى
 919ب  3 9 9 زراعـة فاكذة فى المناطق الصيراوية 490ب 
 919ن  3 9 9 كذـةفسيولوجيا أشـجار فا 499ب 
  3 9 9 رى وتغ يـة أشـجار فاكذـة 493ب 
 019و  3 9 9 زراعة األنسجة فى المياصيل البستانية 494ب 
 314ب  3 9 9 (خـام)إنتاج خضـر  495ب 
 919ن  3 9 9 فسيولوجيا مياصيل الخضـر 496ب 
 314ب  3 9 9 اعداد وتعبئـة ثمـار الخضـر 497ب 
 310ب  3 9 9 ـقتنسـيق يـدائ 498ب 
 310ب  3 9 9 (خام)إنتاج نباتات زينة  492ب 
  310ب  3 9 9 التشجير والمسطيات الخضـراء 431ب 
 919ب  3 9 9 (خام)إنتـاج فاكذـة مستديمـة  434ب 
 310ب  3 9 9 (خام)نباتات طبية وعطرية  435ب 
 910ش  3 9 9 تربيـة النيل وديدان اليرير 419ش
 010ر  3 9 9 راعىارشاد ز  410ر 
  3 9 9 طرق تصنيع الياصالت البستانية 495غ 

 

  والداجنى برنامج اإلنتاج الحيوانى -4
 المستوى الثالث 

 :(ساعة معتمدة 42) مقررات إجبارية –أ 

 اسم الممرر كود الممرر
عدد ساعات التدريس 

الساعات  األسبوعية
 المتطلب السابق المعتمدة

 تطبيمى ن رى
 :ات إجبمرية تخصصية قرر

 909د -ح 3 9 9 أسس تغ ية الييوانات المزرعية 310ح 
 909د -ح 3 9 9 (خام)رعاية الييوانـات المزرعيـة  319ح 
 909د -ح 3 9 9 (خام)فسيولوجيا الييوانات المزرعية  313ح 
 909د -ح 3 9 9 (خام)رعايــة الدواجــن  310د 
 310د  3 9 9 (خام)فسيولوجيا الدواجـن  319د 
 310ح  3 9 9 أسـس تغ يـة الدواجـن 314د 

 :خمرج التخصص  قررات إجبمرية  ن 
 909د -ح 3 9 9 أمراض الييوان والدواجـن 309د -ح

 919م  3 9 9 إنتاج مياصيل عل  ومراعى 315م 
 (ساعة معتمدة 14مقررات تعادل يختار منها الطالب :  ) مقررات اختيارية - ب
  نتاج الحيوانى اإلتوجه -1

 اسم الممرر كود الممرر
عدد ساعات التدريس 

الساعات  األسبوعية
 المتطلب السابق المعتمدة

 تطبيمى ن رى
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 909د -ح 3 9 9 سلوك الييوانات المزرعيـة 390ح 
 909د -ح 3 9 9 العشـائر الييوانيـة 399ح 
فسيولوجيـا الغـدد الصماء واألقلمة فى  393ح 

 909د -ح 3 9 9 المزرعية الييوانات
تمثيل الغ اء والطاقة فى الييوانات  394ح 

 909د -ح 3 9 9 المزرعية
 019ق  3 9 9 تصميم وتيليل تجارب ييوانات المزرعة 333ح 
 019و  3 9 9 أساسيات الذندسة الوراثيـة 319و 

 توجه انتاج الدواجن-4

 اسم الممرر كود الممرر
عدد ساعات التدريس 

الساعات  يةاألسبوع
 المتطلب السابق المعتمدة

 تطبيمى ن رى
 019ق  3 9 9 تصميم وتيليل تجارب الدواجن 390د 
 909د -ح 3 9 9 عشــائر الدواجـن 399د 
 909د -ح 3 9 9 (خام)المـزارع السـمكية  393د 
 909د -ح 3 9 9 إنتاج ليوم الدواجن 394د 
 310د  3 9 9 تكنولوجيا الدواجـن ومنتجاتذا 395د 
 019و  3 9 9 أساسيات الذندسة الوراثيـة 319و 

 

 المستوى الرابع

 (ساعة معتمدة 42)مقررات اجبارية  -أ

 اسم الممرر كود الممرر
عدد ساعات التدريس 

الساعات  األسبوعية
 المتطلب السابق المعتمدة

 تطبيمى ن رى
 : قررات إجبمرية تخصصية

  3 9 9 يوانات المزرعيةتربية وتيسين الي 410ح 
 397ح  3 9 9 إنتاج الليم واللبن 415ح 
 310د  3 9 9 (خام)إنتــاج البيـض  419د 
 310د  3 9 9 (خام)تربيـة وتيسـين الدواجـن  415د 
 310ج  -314د  3 9 9 تصنيع وتكوين العالئـق  413د -ح
  3 4 0 مشروع التخرج 451د -ح

 :تخصص خمرج ال قررات إجبمرية  ن 
  3 9 9 هندسة مزارع اإلنتاج الييوانى والدواجن 419هـ 
دارة أعمال زراعية 419ق    3 9 9 تسويق وا 

 (ساعة معتمدة 14مقررات تعادل يختار منها الطالب :  ) مقررات اختيارية - ب
  اإلنتاج الحيوانىتوجه -1

كود 
 اسم الممرر الممرر

عدد ساعات التدريس 
 األسبوعية

الساعا
ت 

لمعتمدا
 ة

المتطلب 
 تطبيمى ن رى السابق

 319ح  3 9 9 اإلنتاج الييواني المكث  490ح 
 319ح  3 9 9 (خام)إنتـاج أ نـام وماعـز  499ح 
 313ح  3 9 9 فسيولوجيـا النمـو والتطـور 493ح 
 310ح  3 9 9 التمثيل الغ ائى فى الييوانات المزرعية 494ح 
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 313ح  3 9 9 للبـنفسيولوجيا إدرار ا 495ح 
األمالح المعدنية والفيتامينات فى تغ ية  496ح 

 310ح  3 9 9 الييوان
 319ح  3 9 9 بيولوجيا التناسل والتلميح الصناعى 497ح 
 310ح  3 9 9 تطبيمات فى تغ ية الييوان  498ح 
ــاد زراعي  410ر   010ر  3 9 9 إرشـ
  3 9 9 (خام)ألبـــان  495ل 

 تاج الدواجنتوجه إن-4

كود 
 اسم الممرر الممرر

عدد ساعات التدريس 
الساعات  األسبوعية

 المعتمدة
المتطلب 
 تطبيمى ن رى السابق

 310د  3 9 9 تفريـ  ويضانــة 490د 
 310د  3 9 9 إنتـاج الطيـور المائيـة واألرانب 499د 
 310د  3 9 9 إنتاج الرومـى والسـمان والنعـام 493د 
فسيولوجيا الغدد الصماء واألقلمة فى  494د 

 319د  3 9 9 الدواجن
 314د  3 9 9 تغ ية الدواجن التطبيمية 497د 
 909د -ح 3 9 9 إنتــاج أســماك  417د 
 909د -ح 3 9 9 (خام)اإلســتزراع الســمكى  496د 
 010ر  3 9 9 إرشـاد زراعـى  410ر 
  3 9 9 وانية استغالل المخلفات النباتية واليي 410أ 

 

 وقاية النبات : برنامج -3
 المستوى الثالث 

 :(ساعة معتمدة 42) مقررات إجبارية –أ 

 اسم الممرر كود الممرر
عدد ساعات التدريس 

الساعات  األسبوعية
 المتطلب السابق المعتمدة

 تطبيمى ن رى
 : قررات إجبمرية تخصصية

 910ش  3 9 9 (خام)يشـرات اقتصاديـة  310ش 
 019ش  3 9 9 أكاروســـات زراعيـة 313ش 
 019، ك010ك 3 9 9 مبيــدات ألفــات 319ت 
 910ن  3 9 9 تمسيم فطـر 310ن 
 919ن  3 9 9 أساسيات أمراض النبـات 314ن 

 :خمرج التخصص  قررات إجبمرية  ن 
 019ق  3 9 9 تصميـم وتيليـل تجـارب 313م 
 919، م 019و 3 9 9 فاتتربية نباتات مماومة لآل 314م 
 910هـ  3 9 9 هندسة ألالت مكافية ا فات 319هـ  

 (ساعة معتمدة 14مقررات تعادل يختار منها الطالب :  ) مقررات اختيارية - ب

 توجه حشرات اقتصادية-1

عدد ساعات التدريس  اسم الممرر كود الممرر
 األسبوعية

الساعا
 المتطلب السابقت 
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 المعتمدة بيمىتط ن رى
 019ش  3 9 9 فسيولوجيا ييوانات ال فمارية 390ش 
 910ش  3 9 9 يشرات شكل  اهرى وتشريح 399ش 
 910، ش019ش 3 9 9 ألفات اليبوب والمواد المخزونة 393ش 
 910ش  3 9 9 بيئة يشـرات 394ش 
 019ش  3 9 9 قوارض و طيور و قواقع 395ش 
 910ش  3 9 9 فسيولوجيا يشـرات 396ش 

 توجه أمراض النبات-4

 اسم الممرر كود الممرر
عدد ساعات التدريس 

الساعات  األسبوعية
 المعتمدة

المتطلب 
 تطبيمى ن رى السابق

 919ن  3 9 9 أمراض نبـات  ير طفيليـة 390ن 
 919ن  3 9 9 (خام)فسيولوجى نبات  399ن 
 310ن  3 9 9 فسيولوجيا التطفـل 393ن 
 310ن  3 9 9 ا فطــرفسـيولوجيـ 394ن 
 314ن  3 9 9 أمـراض الميميـات 395ن 
 314ن  3 9 9 أمـراض البـ ور والثمـار 396ن 

 

 توجه مبيدات اآلفات-3

 اسم الممرر كود الممرر
عدد ساعات التدريس 

الساعات  األسبوعية
 المتطلب السابق المعتمدة

 تطبيمى ن رى
 919م  3 9 9 مبيـدات يشائـش 390ت 
 910ن  3 9 9 مبيدات ييويـة 399ت 
  3 9 9 الكيمياء التركيبية لمبيدات ا فات 393ت 
  3 9 9 تلو  البيئة بالمبيدات 394ت 
  3 9 9 مبيدات الموارض والطيور والمواقع 395ت 
  3 9 9 تطبيق المبيدات والسالمة المذنية 396ت 

 المستوى الرابع 

 :(مدةساعة معت 42) مقررات إجبارية –أ 

 اسم الممرر كود الممرر
عدد ساعات التدريس 

الساعات  األسبوعية
 المتطلب السابق المعتمدة

 تطبيمى ن رى
 : قررات إجبمرية تخصصية

 910ش  3 9 9 طفيليات ومفترسات نافعة 410ش 
 910ش  3 9 9 تربية نيل وديدان اليرير 419ش 
 319، ت 910ك  3 9 9 توكسيكولوجى 413ت 
 413 ن 3 9 9 امراض نبات فطرية 416 ن
 314ن  3 9 9 أمراض النبـات الفيروسـية والبكتيرية 412ن 
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ن -ت-ش
451 

  3 4 0 مشروع التخرج

 :خمرج التخصص  قررات إجبمرية  ن 
 010ر  3 9 9 إرشاد زراعي 410ر 
دارة أعمال زراعية 419ق   919ق  3 9 9 تسويق وا 

 (ساعة معتمدة 14مقررات تعادل ر منها الطالب يختا:  ) مقررات اختيارية - ب
 توجه الحشرات االقتصادية-1

 اسم الممرر كود الممرر
عدد ساعات التدريس 

 األسبوعية
الساعا
ت 
المعتمد
 ة

 المتطلب السابق
 تطبيمى ن رى

ن  – 910ش  3 9 9 ألفـات ناقلة لألمراض 490ش 
314 

 910ش  3 9 9 تمسـيم يشــرات 494ش 
 910ش  3 9 9 ألفـات طبية وبيطريـة 495ش 
 910ش  3 9 9 بيئـة ألفـات ييوانيـة 496ش 
 313ش  3 9 9 مورفولوجى وتمسيم أكاروس 497ش 
 019ش  3 9 9 نيماتولوجيا زراعية 498ش 

 
 توجه أمراض النبات-4

كود 
 اسم الممرر الممرر

عدد ساعات 
 التدريس األسبوعية

الساعا
ت 
المعتمد
 ة

 المتطلب السابق
 تطبيمى ن رى

 314ن  3 9 9 أمـراض الجـ ور 494ن 
 314ن  3 9 9 أمـراض التخزيـن والتسويق 495ن 
 314ن  3 9 9 المماومة المتكاملة ألمراض النبـات 496ن 
نتشـار أمـراض النبـات 497ن   314ن  3 9 9 بيئـة وا 
 910ن  3 9 9 (خام)ميكروبيولوجيـا زراعيـة  498ن 
 010ن  3 9 9 ـة نباتيــةبيئ 492ن 
 314ن  3 9 9 أمـراض نبـات نيماتودية 433ن 
 314ن  3 9 9 فيروسات 434ن 

 توجه مبيدات اآلفات-3

كود 
 اسم الممرر الممرر

 عدد الساعات 
تطبي ن رى المتطلب السابق

 قى
الساعات 
 المعتمدة

 910، ك 010ك 4 4 9 تيليـل مبيـدات 490ت 
 310ن  3 9 9 يـةمبيـدات فطر  499ت 
 910ك  3 9 9 المكافية الكيماوية لآلفات 493ت 
 910، ك  010ك  3 9 9 مستيضرات مبيدات 494ت 
  3 9 9 المعممات الكيماوية والجا بات الجنسية 495ت 
 413ت  3 9 9 التمييم الييوى للمبيدات 496ت 

 
 : برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعية -2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 

 وى الثالث المست
 :(ساعة معتمدة 42) مقررات إجبارية –أ 

كود 
 المقرر

 اسم المقرر
عدد ساعات التدريس 

الساعات  األسبوعية
 المعتمدة

المتطلب 
 تطبيمى ن رى السابق

 : قررات إجبمرية تخصصية

 010ق  3 9 9 اقتصـاد ميكرو 310ق 
 310ق  3 9 9 اقتصـاد ماكرو 319ق 
 019ق  3 9 9 ادىايصـاء اقتصـ 314ق 
 010ر  3 9 9 اإلرشـاد الريفى  310ر 
 310ر  3 9 9 مذارات االتصال االرشادى 319ر 
 010ر  3 9 9 تن يم المجتمع الريفـى 313ر 

 :خمرج التخصص  قررات إجبمرية  ن 
 910هـ  3 9 9 (خام)ميكنـة زراعيـة  310هـ 
 909د -ح 3 9 9 إنتـاج ييوانى ودواجـن 304د -ح

 
 (ساعة معتمدة 14مقررات تعادل يختار منها الطالب :  ) مقررات اختيارية - ب
 وادارة االعمال الزراعية توجه االقتصاد الزراعى-1

 اسم الممرر كود الممرر
عدد ساعات التدريس 

الساعات  األسبوعية
 المعتمدة

المتطلب 
 تطبيمى ن رى السابق

 919ق  3 9 9 تنمية اقتصادية زراعيـة 390ق 
، ق  019أ  3 9 9 اقتصـاد موارد زراعيـة 399ق 

919 
 919ق  3 9 9 مؤسـسات زراعيـة 393ق 
 919ق  3 9 9 أسس المياسـبة الزراعيـة 394ق 
 919ق  3 9 9 أساسيات اقتصاد اإلنتاج الزراعى 395ق 
 919ق  3 9 9 تعـاون زراعـى 396ق 

 توجه ارشاد زراعى ومجتمع ريفى-4

 اسم الممرر رركود المم
عدد ساعات 

الساعات  التدريس األسبوعية
 المعتمدة

المتطلب 
 تطبيمى ن رى السابق

 010ر  3 9 9 المجتمع الريفى الميلى 390ر 
 010ر  3 9 9 تعليم الكبـار  399ر 
 010ر  3 9 9 تغيـر السـلوك البشـرى  393ر 
 010ر  3 9 9 المن مات االجتماعية الريفية 394ر 
 010ر  3 9 9 التصوير االرشادى 395ر 
 313ر  3 9 9 تنمية المجتمع الريفى الميلى 396ر 

 

 المستوى الرابع 
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 :(ساعة معتمدة 42) مقررات إجبارية –أ 

 اسم المقرر كود المقرر

عدد ساعات التدريس 
الساعات  األسبوعية

 المعتمدة
المتطلب 

 تطبيمى ن رى السابق
 :ية قررات إجبمرية تخصص

 310ق  3 9 9 اسس التسـويق الزراعـى 410ق 
 919ق  3 9 9 إدارة المزارع 414ق 
 310ق  3 9 9 اقتصاد قياسي 416ق 
 319ر  3 9 9 أسـاليب االتصال اإلرشـادية 419ر 
 313ر  3 9 9 الن ريات االجتماعية المعاصرة 413ر 
  3 4 0 مشروع التخرج 451ق -ر

 :التخصص  خمرج قررات إجبمرية  ن 
 919م  3 9 9 (خام)إنتاج مياصيل  417م 
 909ل -غ 3 9 9 تكنولوجيا األ  يـة واأللبـان 413ل -غ

 
 (ساعة معتمدة 14مقررات تعادل يختار منها الطالب :  ) مقررات اختيارية - ب
 وادارة االعمال الزراعية توجه االقتصاد الزراعى-1

 اسم الممرر الممرركود 
دريس عدد ساعات الت
الساعات  األسبوعية

 المعتمدة
المتطلب 
 تطبيمى ن رى السابق

 919ق  3 9 9 تمويل وائتمان زراعى 490ق 
 919ق  3 9 9 تخطيـط زراعـى 499ق 
 310ق  3 9 9 تيليـل االسـعار المزرعيـة 493ق 
 314ق  3 9 9 العينات وااليصاءات الزراعية 494ق 
 319ق   3 9 9 سياسـة زراعيـة 495ق 
 310ق  3 9 9 تمييم المشروعات الزراعية 496ق 
  3 9 9 مدخل فى التشريعات الزراعيـة 497ق 
 310ق   3 9 9 اقتصاد البيئـة الزراعيـة 498ق 
 310ق   3 9 9 أسس تيليل اإلدارة المزرعيـة 492ق 
 310ق   3 9 9 اقتصاديات التغير التكنولوجى فةالزراعة 431ق 
 319ق  3 9 9 رة الدولية الزراعيةالتجا 430ق 
  3 9 9 (خام)إنتاج بساتين  436ب 

 توجه ارشاد زراعى ومجتمع ريفى-4

 اسم الممرر كود الممرر
عدد ساعات التدريس 

الساعات  األسبوعية
 المتطلب السابق المعتمدة

 تطبيمى ن رى
 319ر  3 9 9 طـرق ومعينات اإلرشـاد 490ر 
 313ر  3 9 9 اعـىالتيدي  الزر  499ر 
 010ر  3 9 9 تجميع وتيليل البيانات االجتماعية 493ر 
 390ر  3 9 9 المشاكل االجتماعيـة 494ر 
 319، ر310ر 3 9 9 المناهع اإلرشاديـة 495ر 
 393ر  3 9 9 الميــادة الريفيـة 496ر
 310ر  3 9 9 اللغـة االرشاديـة 497ر 
  3 9 9 أفات ناقلة لألمراض 490ش 
  3 9 9 صيانة األراضى والمياا 493أ 
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 :التصنيع الغذائى واأللبان برنامج  -5
 المستوى الثالث 

 :(ساعة معتمدة 42) مقررات إجبارية –أ 

كود 
 المقرر

 اسم المقرر
عدد ساعات التدريس 

الساعات  األسبوعية
 المتطلب السابق المعتمدة

 تطبيمى ن رى
 : قررات إجبمرية تخصصية

 910ك  3 9 9 كيميـاء األ  يـة 310غ 
 909د -ح 3 9 9 تكنولوجيا الليوم واألسماك والدواجن 319غ 
 909ل -غ 3 9 9 اللبـن السـائل ومعامالتـه 310ل 
 910ك  3 9 9 كيميــاء األلبــان 319ل 

 :خمرج التخصص  قررات إجبمرية  ن 
 900م -ب 3 9 9 اعـداد وتخزيـن الخضـر والفاكهـة 313ب  
 910ك  3 9 9 كيمياء التمثيل الغ ائى 310ك  

  3 9 9 (خام)هندسة مصانع األ  ية واأللبان  316هـ 
دارة مصانع األ  ية واأللبان 316ق   919ق  3 9 9 التسويق وا 

 
 (ساعة معتمدة 14مقررات تعادل يختار منها الطالب :  ) مقررات اختيارية - ب
 صناعات غذائية -1

 سم الممررا كود الممرر
عدد ساعات 

الساعات  التدريس األسبوعية
 المعتمدة

المتطلب 
 تطبيمى ن رى السابق

 909ل -غ 3 9 9 تكنولوجيا حفـظ األغذيـة 390غ 

 909ل -غ 3 9 9 (خام)تكنولوجيا منتجـات اليبـوب  399غ 
 909ل -غ 3 9 9 صناعات   ائية منزلية 393غ 
 909ل -غ 3 9 9 والتغلي  لأل  يـة تكنولوجيا مواد التعبئة 394غ 
 910ن  3 9 9 ميكروبيولوجيا األ  ية 395غ 

 تكنولوجيا األلبان -4

 اسم الممرر كود الممرر
عدد ساعات 

الساعات  التدريس األسبوعية
 المعتمدة

المتطلب 
 تطبيمى ن رى السابق

 910ك  3 9 9 كيمياء طبيعـية اللبـن 390ل 
 909ل -غ 3 9 9 اللبـن ومنتجاتـه مراقبـة جـودة 399ل 
 909ل -غ 3 9 9 ةولوجيا المنتجات اللبنيـة الدهنيتكن 393ل 
 909ل -غ 3 9 9 انخامات معاونـة فى صناعـة األلب 394ل 
  3 9 9 رعايـة ييوانـات اللبـن والليـم 395ح 

 
 

 المستوى الرابـع 
 :(ساعة معتمدة 42) مقررات إجبارية –أ 

كود 
 المقرر

 سم المقررا
عدد ساعات 

 التدريس األسبوعية
الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
 السابق
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 تطبيمى ن رى
 : قررات إجبمرية تخصصية

 310غ  3 9 9 تيليـل أ  يــة 419غ 
تكنولوجيا الزيوت والدهون  415غ 

 والمنتجات السكرية
 310غ  3 9 9

 319غ  3 9 9 مراقبـة جـودة األ  يـة 417غ 
 319ل  3 9 9 تكنولوجيا المثلوجات اللبنيـة 419ل 
 910ن  3 9 9 ميكروبيولوجيا منتجات األلبان 414ل 
 319ل  4 4 9 تكنولوجيـا الجبـن 415ل 
  3 4 0 مشروع التخرج 451ل-غ

 :خمرج التخصص  قررات إجبمرية  ن 
 909د -ح 3 9 9 إنتاج أسماك  417د 

 
 
 

 (ساعة معتمدة 14مقررات تعادل نها الطالب يختار م:  ) مقررات اختيارية - ب
 توجه الصناعات الغذائية-1

 اسم الممرر كود الممرر
عدد ساعات 

الساعات  التدريس األسبوعية
 المعتمدة

المتطلب 
 تطبيمى ن رى السابق

 319غ  3 9 9 تكنولوجيا تصنيع األ  ية الخاصة 490غ 
 910ن  3 9 9 التخمـرات الصناعيـة 499غ 
 310غ  3 9 9 تغ ية إنسـان 493غ 
 310غ  3 9 9 ميسنات األ  يـة 494غ 
 909ل -غ 3 9 9 طرق تصنيع الياصالت البستانية 495غ 
الشئون الصيية لمصانع األلبان  495ل -غ

 واأل  ية
9 9 3  

 010ر  3 9 9 إرشاد زراعى 410ر 
 توجه تكنولوجيا األلبان-4

 اسم الممرر كود الممرر
 عدد ساعات

الساعات  التدريس األسبوعية
 المعتمدة

المتطلب 
 تطبيمى ن رى السابق

الطرق اليديثة لتصنيع منتجات  490ل 
 األلبان

 310ل  3 9 9
 310ل  3 9 9 المنتجات الثانويـة لأللبـان 499ل 
 319ل  3 9 9 تكنولوجيا األلبـان المتخمرة 493ل 
 310ل  3 9 9 ألبـان مكثفـة ومجففـة 494ل 
الشئون الصيية لمصانع األلبان  495ل -غ

 واأل  ية
9 9 3  

 010ر  3 9 9 إرشاد زراعى 410ر 
 

 األراضى والمياة : برنامج -6
 المستوى الثالث   

 :(ساعة معتمدة 42) مقررات إجبارية –أ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 

كود 
 اسم المقرر المقرر

عدد ساعات 
الساعات  التدريس األسبوعية

 المعتمدة
المتطلب 
 تطبيمى ن رى السابق

 : قررات إجبمرية تخصصية

 910أ  3 9 9 رى وصـر  مزرعـى 319أ 
 910أ  3 9 9 مورفولوجيـا وتمسيم األراضـى 313أ 
 313أ  3 9 9 يصر وتمييم األراضي  314أ 
 910أ  3 9 9 فيزيــاء األراضــى 315أ 
 317أ  3 9 9 استصالح وتيسين االراضي 316أ 
 010ك  3 9 9 ألراضــىكيميـاء ا 317أ 

 :خمرج التخصص  قررات إجبمرية  ن 
 019ق  3 9 9 تصميـم وتيليـل تجـارب 313م 
 910هـ  3 9 9 (خام)مساية مستوية  314هـ 

 
 
 
 

 (ساعة معتمدة 14مقررات تعادل يختار منها الطالب :  ) مقررات اختيارية - ب

 اسم الممرر كود الممرر
عدد ساعات 
الساعات  وعيةالتدريس األسب

 المعتمدة
المتطلب 
 تطبيمى ن رى السابق

 910ن  3 9 9 الزراعـة العضوية والييويــة 390أ 
  3 9 9 صـخور ومعــادن 399أ 
 910أ  3 9 9 خـوام الغرويــات 393أ 
 010ك  3 9 9 تيليـل األراضـى والميـاا 394أ 
 910أ  3 9 9 عالقة األرض بالماء والنبات 395أ 
 910ن  3 9 9 تلو  األراضى والمياة 396أ 
 910هـ  3 9 9 (خام)ميكنة زراعية  310هـ 
 910هـ  3 9 9 هندسـة ن ـم الـرى اليديثـة 390هـ 

 المستوى الرابع 

 :(ساعة معتمدة 42) مقررات إجبارية –أ 

كود 

 المقرر
 اسم المقرر

عدد ساعات 
الساعات  التدريس األسبوعية

 المعتمدة
 المتطلب

 تطبيمى ن رى السابق
 : قررات إجبمرية تخصصية

 910أ  3 9 9 تغ ية نبات 413أ 
 910ن  3 9 9 ميكروبيولوجيا األراضـى 415أ 
 910ن  3 9 9 بيوتكنولوجيا المخلفات الزراعيـة 416أ 
 413أ  3 9 9 أسـمدة وتسـميد 418أ 
  3 4 0 مشروع التخرج 451أ 

 :التخصص  خمرج قررات إجبمرية  ن 
 010ك  3 9 9 كيمياء تيليلية أجذزة 410ك 
 010ر  3 9 9 إرشاد زراعي  410ر 
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دارة أعمال زراعية 419ق   919ق  3 9 9 تسويق وا 
 (ساعة معتمدة 14مقررات تعادل يختار منها الطالب :  ) مقررات اختيارية - ب

 اسم الممرر كود الممرر
عدد ساعات 

 الساعات التدريس األسبوعية
 المعتمدة

المتطلب 
 تطبيمى ن رى السابق

، أ  316أ  3 9 9 خدمة وصيانة االراضي  499أ 
317 

 910أ  3 9 9 تكنولوجيا تغ ية نبات 494أ 
 317أ  3 9 9 معـادن الطيـن 495أ 
 314أ  3 9 9 األراضـى المصرية 496أ 
 316أ  3 9 9 تصيـر األراضـى 497أ 
 314أ  3 9 9 فى الزراعة االستشعار عن بعد 498أ 
 919ب  3 9 9 تكنولوجيا إنتـاج بساتيـن 430ب 
 919، م 910أ 3 9 9 استزراع األراضـى 497م 
  3 9 9 صيانة األراضى والمياا  493أ 
 
 
 

 :برنامج التكنولوجيا الحيوية الزراعية -7
 المستوى الثالث 

 :(ساعة معتمدة 42) مقررات إجبارية –أ 

كود 
 المقرر

 سم المقررا
عدد ساعات 

الساعات  التدريس األسبوعية
 المعتمدة

المتطلب 
 تطبيمى ن رى السابق

 : قررات إجبمرية تخصصية

 910ك  3 9 9 (خام)كيمياء ييوية  313ك 
 019و  3 9 9 الوراثـة الجزيئية 310و 
تكنولوجيا التخمرات  313ن 

 الميكروبيةوالمضادات الييوية
 910ن  3 9 9

 010ك  3 9 9 التيليل الكيميائى بالطرق الطبيعية 319ك 
 310و  3 9 9 أساسيات الذندسة الوراثية 319و 
 910ن  3 9 9 ملوثات البيئة ومعالجتذا ميكروبياً  316ن 

 :خمرج التخصص  قررات إجبمرية  ن 
م  -ب

300 
تربية وتيسين المياصيل اليملية 

 والبستانية
، 919ب  3 9 9

 919م
ل -غ

309 
ل -، غ910ن 3 9 9 التمنية الييوية لأل  ية واأللبان

909 
 

 (ساعة معتمدة 14مقررات تعادل يختار منها الطالب :  ) مقررات اختيارية - ب

 اسم الممرر كود الممرر
عدد ساعات 

الساعات  التدريس األسبوعية
 المعتمدة

المتطلب 
 تطبيمى ن رى السابق

 910ك  3 9 9 كيمياء المن مات الييوية 390ك 
 910ك  3 9 9 كيمياء التخمرات الييوية 399ك 
 910ك  3 9 9 كيمياء المخلفات العضوية  393ك 
، 910ك 3 9 9 مبادئ التكنولوجيا الييويةن -و-ك
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 019و 394
ن -و-ك

395 
، 910ك 3 9 9 التكنولوجيا الييوية التطبيمية

 019و
  3 9 9 الطاقة الجديدة والمتجددة 399هـ 
 919ب  3 9 9 إعداد وتخزين الياصالت البستانية 395ب 
التمنيات اليديثة فى تربية  396م 

 المياصيل
 919، م019و 3 9 9

تطبيمات التكنولوجيا الييوية فى  396ح 
 اإلنتاج الييوانى

 909د -ح 3 9 9
 910ن  3 9 9 صناعات ميكروبية 396غ 
 910ن  3 9 9 بيوتكنولوجيا المخلفات العضوية 397أ 
تطبيمات التكنولوجيا الييوية فى  398د 

 الدواجن
 909د -ح 3 9 9

ت -ش
395 

 910ش  3 9 9 مكافية ييوية 
 

 

 المستوى الرابع 

 :(ساعة معتمدة 42) مقررات إجبارية –أ 

كود 
 اسم المقرر المقرر

عدد ساعات 
الساعات  التدريس األسبوعية

 المعتمدة
المتطلب 
 تطبيمى ن رى السابق

 :ررات إجبمرية تخصصية ق

كيميــــــــاء البروتينــــــــات واأليمــــــــاض  413ك 
 النووية

 313ك  3 9 9
 319و  3 9 9 تكنيك وراثة وسيتولوجى 410و 
 313ن  3 9 9 تطبيمات ميكروبية 414ن 
ن -و-ك

451 
  3 4 0 مشروع التخرج

 :خمرج التخصص  قررات إجبمرية  ن 
بيوتكنولوجيــــــا اإلنتــــــاج الييــــــوانى  400د -ح

 الداجنىو 
 909د -ح 3 9 9

ت -ش
400 

 910ش  3 9 9 ا فات الزراعية وطرق مكافيتذا
 910أ  3 9 9 تغ ية نبات وعالقات مائية 414أ 
دارة أعمال زراعية 419ق   919ق  3 9 9 تسويق وا 

 
 (ساعة معتمدة 14مقررات تعادل يختار منها الطالب :  ) مقررات اختيارية - ب

 اسم الممرر كود الممرر
عدد ساعات 

الساعات  التدريس األسبوعية
 المعتمدة

المتطلب 
 تطبيمى ن رى السابق

االيصاء الوراثى والمعلوماتية  490و 
 الوراثية

 019و  3 9 9
 019و  3 9 9 البصمة الوراثيـة 499و 
 019و  3 9 9 زراعة األنسجة 493و 
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 313ن  3 9 9 الخمائـر 431ن 
 919ن  3 9 9 للمعادن الثميلة المعالجة النباتية 430ن 
تطبيمات التكنولوجيا الييوية فى  439ن 

 أمراض النبات
 910ن  3 9 9

 010ر  3 9 9 ارشاد زراعي   410ر 
التخمرات الييوية فى منتجات  496ل 

 األلبان
 910ن  3 9 9

استخدام المعامالت الييوية فى  492ح 
 رفع الميمة الغ ائية لألعال 

 909د -ح 3 9 9
 909د -ح 3 9 9 التمنية الييوية فى األسماك 498د 
التمنيات اليديثة فى انتاج  413م 

 المياصيل
 919م  3 9 9

الزراعة العضوية للمياصيل  439ب 
 البستانية

  919ب  3 9 9

 
 

 والنظم الحيوية برنامج الهندسة الزراعية: ثانيا 
 ( ز ) متطلبات الكلية    *         مقررات اجبارية لجميع طالب البرامج ( 0)

 اسم الممـرر الرقم الكودى
 عدد ساعات التدريس األسبوعية

 تطبيمى ن رى
 - 9 يموق اإلنسان 019ز 

 9 0 الياسب ا لى ون م معلومات زراعية 910ز 

 - 9 لغة انجليزية   919ز 

 9 0 فى البرنامع الدراسى تطبيمات الياسب ا لى  310ز 

 - 9 فى البرنامع الدراسى زية فنية زراعيةلغة انجلي 319ز 
تدريب صيفى في معامل ومزارع الكلية بعد  914ز 

 --  أسابيع 4-3ساعة معتمدة لمدة  66اجتيازا 

 314ز 
يؤديه الطالب بعد  تدريب ميدانى صيفي

 6ـ  4لمدة )ساعة معتمدة  019اجتيازا 
 (أسابيع

 -- 

 .إلى المجموع التراكمى للطالب ممررات نجاح أو رسوب والتضا  درجاتذا *
 

 
 (ساعة معتمدة 36إجبارية )مقررات المستوي األول ( 9)

كود 
 اسم الممرر الممرر

عدد ساعات 
الساعات  التدريس األسبوعية

 المعتمدة
المتطلب 
 تطبيمى ن رى السابق

  3 9 9 مساية مستوية 013هـ 

  3 4 0 رسم هندسي  015هـ 

  3 9 9 ليلية وتفاضل وتكاملجبر وهندسة تي 017هـ 
  3 9 9 اقتصاد عــام  010ق 
  3 9 9 أسس علم النبات 013ن 
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  3 9 9 (خام)موارد أرضية ومائية  013أ 
  3 9 9 فيزياء يديثة 019هـ 

  3 9 9 أسس علم االيصاء 019ق 
  3 9 9 ميكانيكا 016هـ 
  3 4 0 الورش وتكنولوجيا اإلنتاج 018هـ 
  3 9 9 اء فيزيائيةكيمي 014ك 
  3 9 9 أسس اإلرشاد الزراعى والمجتمع الريفي  019ر 

 
 (ساعة معتمدة 36إجبارية )مقررات المستوي الثانى ( 3)

 اسم الممرر كود الممرر
عدد ساعات التدريس 

الساعات  األسبوعية
 المعتمدة

المتطلب 
 تطبيمى ن رى السابق

 019هـ  3 9 9 ديناميكا يرارية 913هـ
 016هـ  3 9 9 ن رية اإلنشاءات وتيليل االجذادات 915هـ 
 015هـ  3 4 0 رسم ماكينات   917هـ 
  3 9 9 (خام)أسس إنتاج نباتي  903م -ب
  3 9 9 (خام)أسس اإلنتاج الييواني والدواجن  900د -ح
  3 9 9 (خام)أسس الصناعات الغ ائية واأللبان  900ل -غ

 017هـ  3 9 9 ( دالت التفاضيلية والتكامالتالمعا) 9رياضة  919هـ 
 019هـ  3 9 9 مبادئ الذندسة الكذربية وتطبيماتذا  914هـ 
 913هـ  3 9 9 االت ايتراق داخلي 916هـ 
  3 9 9 تكوين وخوام األراضي 919أ 
 903م -ب 3 9 9 إنتاج الياصالت البستانية 914ب 

 903 م-ب 3 9 9 إنتاج المياصيل اليملية 914م 

 مقررات المستوي الثالث ( 4)

 :(ساعة معتمدة 42 ) مقررات إجبارية -أ 

 اسم الممرر كود الممرر
عدد ساعات التدريس 

الساعات  األسبوعية
 المتطلب السابق المعتمدة

 تطبيمى ن رى
 : قررات إجبمرية تخصصية

 016هـ  3 9 9 ن رية ألالت 313هـ 
 916هـ  3 9 9 يةالجرارات والموى الزراع 315هـ 
 915هـ  3 9 9 خوام واختبار المواد 317هـ  
 919، أ 013هـ  3 9 9 هندسة الرى والصر  المزرعي 318هـ 
 917هـ  3 9 9 ألالت ما قبـل اليصاد 301هـ 
 913هـ  3 9 9 انتمال يرارة 309هـ 

 :خمرج التخصص  قررات إجبمرية  ن 
 900د -ح 3 9 9 االستزراع السمكي 313د 
  3 9 9 إيصاء وتصميم تجـارب 316م 

 (ساعة معتمدة 14مقررات تعادل يختار منها الطالب :  ) مقررات اختيارية - ب

 اسم الممرر كود الممرر
عدد ساعات التدريس 

الساعات  األسبوعية
 المتطلب السابق المعتمدة

 تطبيمى ن رى
  3 9 9 هيدروليكا وميكانيكا موائـع  393هـ 
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 914هـ  3 9 9 كذربة الريـ  394هـ  
  3 9 9 األمن الصناعي 395هـ 
  3 9 9 االت مماومة االفات  396هـ 
 913هـ  3 9 9 الطاقة الجديدة والمتجددة 399هـ 
 913هـ  3 9 9 هندسة يف  اال  ية  397هـ 
  3 9 9 المعادن والسبائك 398هـ 
  3 9 9 أرصاد جوية 398أ 
ن عالئق ييوانات تصنيع وتكوي 397د -ح

 المزرعة والدواجن
 900د -ح 3 9 9

  3 9 9 أساسيات الذندسة الوراثية  319و 
 مقررات المستوي الرابع( 5)

 :(ساعة معتمدة 42 ) مقررات إجبارية -أ 

 اسم الممرر كود الممرر
عدد ساعات 

الساعات  التدريس األسبوعية
 المعتمدة

المتطلب 

 تطبيمى ن رى السابق
 :ات إجبمرية تخصصية قرر

 301هـ  3 9 9 هندسة تصنيع المنتجات الزراعية 413هـ 
 910ز  3 9 9 برمجة الن م الذندسية والييوية 414هـ 
 015هـ  3 9 9 تخطيط وتصميم المباني الزراعية  416هـ 
  3 4 0 مشروع التخرج 451هـ 

 :خمرج التخصص  قررات إجبمرية  ن 
 900ل -غ 3 9 9  ية واأللبانتكنولوجيا األ  413ل -غ
  3 9 9 ألفات المياصيل والبساتين ومكافيتذا 403ت-ش

دارة أعمال زراعية  419ق   013ق  3 9 9 تسويق وا 
 010ر  3 9 9 إرشاد زراعي  410ر 

 (ساعة معتمدة 14مقررات تعادل يختار منها الطالب :  ) مقررات اختيارية - ب

 اسم الممرر كود الممرر
ت التدريس عدد ساعا

الساعات  األسبوعية
 المعتمدة

المتطلب 
 تطبيمى ن رى السابق

ألالت مزارع اإلنتاج الييوانى  490هـ 
 والداجنى

 900د -ح 3 9 9

 914م  3 9 9 ألالت اليصاد ومابعد اليصاد 499هـ 
 315هـ  3 9 9 صيانة الجررات وا الت الزراعية 493هـ 
 ، 919أ  3 9 9 راضىمعدات وألالت استصالح األ  494هـ 

 315هـ 
 015هـ  3 9 9 هندسة تخطيط المنشآت الزراعية 495هـ 
هندسة ن م رى اليدائق  496هـ 

 والمسطيات الخضراء

 318هـ  3 9 9
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  3 9 9 هندسة تصميم ويفر ا بار 497هـ 
  3 9 9 هندسة التداول وتدوير المخلفات 498هـ 
 301هـ  3 9 9 بيئىهندسة ن م الجودة والتيكم ال 492هـ 
، 313هـ  3 9 9 تصميم ألالت زراعية 431هـ 

   317هـ

 
 

 برنامج إدارة االعمال الزراعية : ثالثا 
 :ببرنامج إدارة األعمال الزراعيةقواعد قبول الطالب : أوال 

 .و لك بناء على ر بة الطالب( الشعبة العامة)يتم قبول الطالب بالبرنامع من طالب الفرقة األولى  .0

 : أن يتميز الطالب بمجموعة من السمات الشخصية ا تية يجب  .9

 .طريمة التيد  ـ المدرة على عرض المعلومات والمعار  ـ المدرة على التواصل مع ا خرين 

 .الر بة والمدرات الفنية والعملية التى تتوافق مع طبيعة العمل بالشركات الزراعيةالطالب  يكون لدي .3

 .واستخداماته سس الياسب ا لى درجة إلمام بنيكون لدية  .4

فى يالة تساوى أكثر من طالب فى النمـاط السـابمة يـتم اإلختيـار علـى أسـاس متوسـط مجمـوع درجـات  .5
 ( .األيياء ـ الكيمياء ـ الرياضة ـ اللغة االنجليزية)المواد المؤهلة ا تية 

ار علـى أسـاس المجمـوع هلـة يـتم االختيـؤ في يالة تساوى أكثر من طالب في مجموع درجات المواد الم .6
 .الكلى األعلى في الثانوية العامة 

 .مع قسم الموارد البشرية بالشركة للطالب ممابلة شخصية يتم  .7
 :الدراسة نظام : ثانيا 

ن وفصل صيفى ، مدا يمدة الدراسة هى أربعة أعوام دراسية وينمسم العام الدراسى إلى فصلين دراسيين أساسي -0
أسـابيع ويعتبــر الفصــل الصـيفى فصــاًل اختياريــًا  8والفصــل الصــيفى  اً أسـبوع 05الفصـل الدراســى األساســى 

 .للطالب 

يدرس الطالـب عـددًا ( إدارة اإلعمال الزراعية)لليصول على درجة البكالوريوس فى العلوم الزراعية فى برنامع  -9
 26ة معتمـدة منذـا سـاع 044من الممررات الدراسية بن ام الساعات المعتمدة بييـ  ال يمـل مجموعذـا عـن 

ســـاعة معتمـــدة ممـــررات اختياريـــة مـــن الممـــررات الـــواردة بجـــداول  31ســـاعة معتمـــدة ممـــررات اجباريـــة و 
ــارا الطالــب و  ــ ى يخت ــى  08التخصــم ال ــى ، باإلضــافة إل ــدانى العمل ــدريب المي ــة للت ســاعة معتمــدة إجباري
 .ممررات متطلبات الجامعة والكلية 

ــوانى : ســاعة معتمــدة أيــد المجــاالت التاليــة  31يختــار الطالــب بعــد اجتيــازا  -3 اإلنتــاج النبــاتى ـ اإلنتــاج اليي
 .والداجنى ـ الصناعات الغ ائية واأللبان 

ساعة معتمدة بتندية تدريب ميدانى لفتـرة ال تمـل عـن سـتة أشـذر منفصـلة أو  019يكل  الطالب بعد اجتيازا  -4
خــالل فتــرة العطلــة الصــيفية والفصــل ( صــل صــيفىفصــل دراســى وف)ونصــ  أو  ياً دراســ متصــلة تمثــل فصــالً 
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الدراسى األول من المستوى الرابع و لك في أيدى المنشآت  ات الصلة بتخصصه ويكون  لك تيت إشـرا  
ويمدم الطالب فى نذاية فترة التدرب تمريرًا وافيًا ومعتمدًا مـن جذـة تدريبـه والمسـم العلمـى المخـتم . الكلية 

 .تى تموم بالتدريب كافة تكالي  ومصاري  تدريب الطالب على أن تتيمل المنشنة ال

م الطالب بتمديم مشروع للتخرج في المستوى الرابع وال يتخـرج الطالـب إال بعـد أن يسـتوفى شـروط النجـاح و يم -5
 .فى ه ا المشروع 

عنـد التياقـه  رشـدًا أكاديميـًا مـن بـين أعضـاء هيئـة التـدريس بمسـم االقتصـاد الزراعـى لكـل طالـبم  يتم تعيين  -6
 .  بالدراسة ليموم بمتابعة أداء الطالب ومعاونته في اختيار الممررات في كل فصل دراسى 

سـاعة  09سـاعة معتمـدة وبيـد أدنـى  08كـل فصـل دراسـي بيـد أقصـي فـي يتمدم الطالب لتسـجيل الممـررات  -7
مي وفي المواعيد الميـددة معتمدة وبيي  يستوفي شروط التسجيل في كل ممرر بعد استشارة المرشد األكادي

 . بتوقيتات التسجيل وقواعدا التي تصدرها الكلية سنويا وتنشر في دليل الطالب

 للطالب التسجيل في ممرر له متطلبات سابمة قبل استيفاء شروط النجاح في الممررات السابمة   زال يجو  -8

 :تمديرات الممررات الدراسية  -2
كـل ممـرر هـى مائـة درجـة ، وييـدد مجلـس الكليـة ن ـام توزيـع الـدرجات النذاية الع مى لمجمـوع درجـات  -أ

على االمتيـان التيريـرى واالختبـارات الدوريـة وأعمـال السـنة واالمتيانـات الشـفذية والعمليـة ، بييـ  ال 
 .درجة  61تمل الدرجة المخصصة لالمتيان التيريرى عن 

 :تمدر نماط كل ساعة معتمدة على النيو التالى -ب

 (Points)النقاط  (Percentage)المئوية  النسبة

التقدير 

 بالحروف

(Grade 

letter) 

المكافئ فى التقدير 

نظام الفصول 

 الدراسية

 A 4 فنكثر% 25من 

A 3.7 %25أقل من % : 21من  ممتاز
-

 

B 3.4 %21أقل من % : 85من 
+

 

 B 3.1 %85أقل من % : 81من 
B 9.8 %81أقل من % : 75من  جيدا جدا

- 
C 9.4 %75أقل من % : 71من 

+
 

 C 9.1 %71أقل من % : 65من  جيد

C 0.6 %65أقل من % : 61من 
-

 مقبول 
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D 0.3 %61أقل من % : 55من 
+

 

 D 0.1 %55أقل من % : 51من 
 ضعيف F 1.1 %51أقل من % : 31من 

 
 المقررات الدراسية 

 إدارة األعمال الزراعية  لبرنامج 
 (ز ) بات الكلية مقررات اجبارية متطل

الرقم 
 الكودى

ساعة  عملى نظرى اسم المقـرر
 معتمده

- -  9 زراعية لغة انجليزية فنية 919ز 
 تدريب ميدانى 410ز 

 08 36-  ساعة معتمدة على األقل 019يؤديه الطالب بعد اجتياز 
 9 9 0 تطبيمات الياسب ا لى ون م معلومات زراعية 419ز 
- - -  مشروع التخرج 414ز 

 المستوى األولمقررات 
 (مقررات بكل فصل دراسى 6عددها )مقـررات اجباريـة 

الرقم 
 الكودى

ساعة  عملى نظرى اسم المقرر
 معتمدة

 المتطلب السابق

 الفصل الدراسى األول
  3 9 9 خصائم األراضى الزراعية 010أ 

  3 9 9 أساسيات إنتاج نباتى 010م +ب
  3 9 9 ألفـات ييوانيـة 010ش 
  3 9 9 اقتصـاد جزئـى 010ق 
  3 9 9 كيميـاء عامـة 010ك 
  3 9 9 نبـات عـام 010ن 

 الفصل الدراسى الثانى

 010م +ب 3 9 9 إنتاج بساتيـن عـام 019ب 
  3 9 9 أسس إنتاج ييوانى وداجنى 019د +ح
  3 9 9 أسس صناعات   ائية وألبـان 019ل +غ

 010م +ب 3 9 9 إنتاج مياصيـل عـام 019م  
 010ن  3 9 9 أسس أمراض نبـات 019ن  
  3 9 9 رياضـة 019هـ  

 مقررات المستوى الثانى
 (مقررات لكل فصل دراسى 4عددها )مقـررات اجباريـة : أوال 

 عملى نظرى اسم المقرر الرقم الكودى
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 الفصل الدراسى األول

 010أ  3 9 9 استصالح األراضى 910أ 
 010ش  3 9 9 يشـرات اقتصاديـة 910ش 
 019هـ  3 9 9 إيصاء عـام 910ق 
 010ق  3 9 9 إدارة أعمال مزرعيـة 913ق 

 الفصل الدراسى الثانى

 019هـ  3 9 9 ميكنة زراعية 919هـ 
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  3 9 9 أسس الوراثــة 919و 
 010ق  3 9 9 اقتصاد كلـى 919ق 
 010ق  3 9 9 تسويق زراعـى  914ق 

 

 
 :ل دراسى في أحد المجاالت التاليةمقـررات اختيارية يختار منها الطالب مقررين لكل فص:ثانيا 

 عملى نظرى اسم المقرر الرقم الكودى
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 مجال اإلنتاج النباتى[ 0]

 010م +ب 3 9 9 إنتاج فاكذة مستديمة 900ب 
 010م +ب 3 9 9 إنتاج خضـر 909ب 
 010م +ب 3 9 9 إنتاج نباتات زينـة 903ب 
 010م +ب 3 9 9 إنتاج مياصيل اليبوب والبمول 900م 
 010م +ب 3 9 9 إنتاج مياصيل األليا  والزيوت  909م 
 010م +ب 3 9 9 إنتاج مياصيل العل  والسكر 903م 
  3 9 9 ميكروبيولوجيا زراعيـة 900ن 
 910ش+ 010ش 3 9 9 زراعية ومكافيتذايشرات اقتصادية وألفات  900ت +ش

 مجال اإلنتاج الحيوانى والداجنى[ 9]

 019د +ح 3 9 9 رعاية ييوانات المزرعة 900ح 
 019د +ح 3 9 9 فسيولوجيا الييوانات المزرعية 909ح 
األعال  الييوانية التمليدية و ير  903ح 

 التمليدية
 019د +ح 3 9 9

 019د +ح 3 9 9 بنإنتاج ماشية الليم والل 904ح 
 019د +ح 3 9 9 رعاية الدواجـن 900د 
 019د +ح 3 9 9 فسيولوجيا الدواجن 909د 
 019د +ح 3 9 9 المزارع السمكية  903د 
 019د +ح 3 9 9 تصنيع ويف  عالئق الدواجن 904د 
  3 9 9 بيوتكنولوجيا المخلفات النباتية والييوانية 900أ 

 ئية واأللبانمجال الصناعات الغذا[ 3]

 019ل +غ 3 9 9 تكنولوجيا الليوم واألسماك والدواجن 900غ  
تكنولوجيا الزيوت والدهون والمنتجات  909غ 

 السكرية
 019ل +غ 3 9 9

 019ل +غ 3 9 9 تكنولوجيا يف  األ  ية وألبان 903ل +غ
 019ل +غ 3 9 9 كيمياء األ  ية واأللبان 904ل +غ
 019ل +غ 3 9 9 ي صناعة األ  ية واأللبانخامات معاونة ف 905ل +غ
 019ل +غ 3 9 9 تكنولوجيا منتجات األلبان 900ل 
 019م  3 9 9 تكنولوجيا المياصيـل 904م 
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 المستوى الثالثمقررات 

 (مقررات لكل فصل دراسى 4عددها )مقـررات اجباريـة : أوال 

الرقم 
 عملى نظرى اسم المقرر الكودى

ساعة 
 السابق المتطلب معتمدة

 الفصل الدراسى األول
 019ب + م  3 9 9 تكنولوجيا الزراعة الصيراوية 310م +ب

  3 9 9 مياسبة زراعية 310ق 
  3 9 9 تمويل وضرائب زراعية 313ق 
 019ب +019م  3 9 9 اقتصاديات اإلنتاج الزراعى  315ق 

 الفصل الدراسى الثانى
 910ش+ 010ش 3 9 9 أسس مكافية ألفـات 319ت 
دراســات جــدوى وتميــيم المشــروعات  319ق 

 الزراعية
 919ق  3 9 9

  3 9 9 تجارة خارجية زراعية 314ق 
 913ق  3 9 9 تيليل اإلدارة المزرعية 316ق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :مقـررات اختيارية يختار منها الطالب مقررين لكل فصل دراسى في أحد المجاالت التالية : ثانيا 

 عملى نظرى سم المقررا الرقم الكودى
ساعة 
 المتطلب السابق معتمدة
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 مجال اإلنتاج النباتى[ 0]

 010م +ب 3 9 9 نباتات طبية وعطرية 300ب 
 010م +ب 3 9 9 الزراعات الميمية 309ب 
 010أ  3 9 9 ايتياجات مائية وسمادية 304م +ب

 010م +ب 3 9 9 إنتاج واكثار تماوى ميسنه 300م 
 910ق  3 9 9 يليل تجاربتصميم وت 309م 
 910أ  3 9 9 رى وصر  مزرعى 300أ 
  3 9 9 مكافيـة ييويـة 300ت+ش

 919هـ  3 9 9 هندسة ن م الرى اليدي  300هـ 
 مجال اإلنتاج الحيوانى والداجنى[ 9]

  3 9 9 فسيولوجيا التناسل والتلميح الصناعى 300ح 
  3 9 9 تغ ية الييوان التطبيمية 309ح 
  3 9 9 إنتاج أ نام وماعز 303ح 
 919و  3 9 9 تربية ييوان 304ح 
  3 9 9 تكثي  االنتاج الييوانى 305ح 
  3 9 9 إنتاج البيض 300د 
  3 9 9 إنتاج ليوم الدواجن 309د 
 919و  3 9 9 تربية وتيسين الدواجن 303د 
  3 9 9 مراقبة جودة منتجات الدواجن 304د 
 010م +ب 3 9 9 عل  ومراعىانتاج مياصيل  303م 

 مجال الصناعات الغذائية واأللبان[ 3]

  3 9 9 تصنيع الياصالت البستانية 300غ 
  3 9 9 تكنولوجيا منتجات اليبوب 309ل +غ
  3 9 9 ميكروبيولوجى األ  ية واأللبان 303ل +غ
 904ل +غ 3 9 9 تيليل األ  ية واأللبان 304ل +غ
  3 9 9 لأل  ية واأللبان المواد المضافة 305ل +غ
  3 9 9 تدوير مخلفات مصانع األ  ية واأللبان 306ل +غ

  3 9 9 إعداد وتخزين الياصالت البستانية 303ب 
 

 

 

 

 المستوى الرابعمقررات 

 : مقـررات اجباريـة : أوال 

 المتطلب السابقساعة  عملى نظرى اسم المقررالرقم 
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 معتمدة الكودى

 ولالفصل الدراسى األ
خـــالل العطلـــة الصـــيفية تـــدريب ميـــدانى  410ز 

وفمــــا للمجــــال والفصــــل الدراســــى األول 
 ال ى يختارا الطالب 

 -36 08  

 الفصل الدراسى الثانى
  3 9 9 إرشاد زراعى ومجتمع ريفى 419ر 
 316ق  3 9 9 إدارة مزارع متخصصة 419ق 
 314ق  3 9 9 بورصات زراعية 414ق 
  3 9 9 ةتشريعات زراعي 416ق 
 :مقـررات اختيارية يختار منها الطالب مقررين في الفصل الدراسى الثانى في أحد المجاالت التالية : ثانيا 

الرقم 

 الكودى
 عملى نظرى اسم المقرر

ساعة 

 معتمدة
 المتطلب السابق

 مجال اإلنتاج النباتى[ 0]

 910ش+ 010ش 3 9 9 إنتاج فاكذة متساقطة األوراق  400ب 
 919و  3 9 9 تربية نبـات 400م 
  3 9 9 تغ ية نبات وأسمدة 400أ 
 900ن  3 9 9 الزراعة الييوية 409أ 

 مجال اإلنتاج الحيوانى والداجنى[ 9]

 019د +ح 3 9 9 تصنيع ويف  عالئق الييوان 400ح 
  3 9 9 أمراض الييوانات المزرعية 409ح 
  3 9 9 تغ ية الدواجن التطبيمية  400د 
  3 9 9 أمراض الدواجن 409د 
هندســـة تجذيـــز مــــزارع انتـــاج ييــــوانى  400هـ 

 وداجنى 
 919هـ  3 9 9

 مجال الصناعات الغذائية واأللبان[ 3]

  3 9 9 مراقبة جودة األ  ية واأللبان 400ل +غ
 303ل +غ 3 9 9 التخمرات الصناعية لأل  ية واأللبان 409ل +غ
  يـــــة الشـــــئون الصـــــيية وســـــالمة األ 403ل +غ

 واأللبان
 303ل +غ 3 9 9

  3 9 9 هندسة مصانع األ  ية واأللبان 409هـ 

 لوحة الشــرف 
 أسماء الطالب االوائل بالفرقة الرابعة بالشعب التخصصية

  9102/ 9108للعام الجامعى  (التقدير التراكمى للبكالوريوس)
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 التقدير  النسبة المئوية االسم الشعبة م

ممتاز مرتبة  %29.30 الشيات مرسى سليماننب زي مبيدات ا فات 0
 شر 

ممتاز مرتبة  %29.16 أمل عزت ميمود يسن عبدا برنامع األراضى ومياا  9
 شر 

دارة األعمال  3 االقتصاد الزراعى وا 
  المزرعية

ممتاز مرتبة  %20.59 يمدى ماهر ميمد الغيدانى
 شر 

ممتاز مرتبة  %21.65 م الفمىايمان على ابراهي التكنولوجيا الييوية الزراعية 4
 شر 

االرشاد الزراعى والمجتمع  5
 الريفى

ممتاز مرتبة  %82.46 شيرين فريات عبد السيد ميمد
 شر 

ممتاز مرتبة  %87.77 ميمود ميمد ميمد السامونى الذندسة الزراعية 6
 شر 

ممتاز مرتبة  %86.88 يمزة رضا فوزى ميمد فضل إنتاج الدواجن 7
 شر 

ممتاز مرتبة  %86.05 أميمة ابراهيم إمام عطا ت االقتصاديةاليشرا 8
 شر 

ممتاز مرتبة  %86.01 أسامة يامد ميمد يامد االنتاج الييوانى 2
 شر 

ممتاز مرتبة  %85.72 ياسمين ايمد عبدالسالم أبوشادى الصناعات الغ ائية واأللبان 01
 شر 

مرتبة  ممتاز %85.09 يوس  طه عبد اليميد فودة المياصيل 00
 شر 

جيد جدا مرتبة  %84.67 على صبرى على عبد الباقى أمراض النبات 09
 شر 

سي  اإلسالم شاهر عبد الغفور  البساتين 03
 درة

جيد جدا مرتبة  84.02%
 شر 

 
 

 رعايـة الشــباب : ثانيا 
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ا أن تعتبـر إدارة رعايـة الشـباب بالكليـة مـن االدارات الذامـة التـى يسـتطيع الطالـب مـن خاللذــ 
يرتمــى بمدراتــه الفكريــة والبدنيــة والنفســية يتــى تتيمــق لـــه شخصــية متكاملــة تســتطيع أن تتعــايش مــع 
ــق  ــة الشــباب تيمي ــه ومجتمعــه ويمكــن مــن خــالل إدارة رعاي ــى بيئت ــة عل ــؤثر بصــورة ايجابي ا خــرين وت

 :األهدا  التالية 
 خالل اللجان المختلفة إلتياد الطالبتوفير كافة الخدمات الفنية والثمافية والرياضية والتروييية من  -0
 .تمديم االعانات االجتماعية لطالب الكلية من خالل اليصول على مساعدات من صندوق التكافل -9

 :إتحـاد الطـالب [  0] 

 :تشكيل مجلس إتياد طالب الكلية ( أ ) 
األمناء واألمناء المساعدين للجـان جميـع الفـرق الدراسـية علـى أن ينتخـب مـن  -

 .ين وأمين مساعد للمجلس بينذم أم

يموم عميد الكلية بإختيار مستشار لكل لجنة من لجان مجلس االتياد مـن بـين  -
ــة للعمــل تيــت  ــرة فــى مجــال نشــاط اللجن ــة التــدريس ممــن لذــم خب أعضــاء هيئ
إشــرا  وكيــل الكليــة لشــئون التعلــيم والطــالب لتمــديم الــدعم والتوجيــه والمشــورة 

 .فى الكلية أمينًا لصندوق المجلس للجنة ويكون مدير رعاية الشباب 

 : اختصاصات مجلس اتياد طالب الكليـة بما يلى ( ب)
 .رسم سياسة اتياد طالب الكلية  -

 .تنسيق العمل بين لجان االتياد  -
 .اعتماد برامع عمل لجان مجلس اتياد طالب الكلية  -

 .توزيع االعتمادات المالية الخاصة باتياد الطالب على اللجان  -

ــ - ــات ومعاهــد العمــل عل ــة األخــرى بكلي ــق العالقــات مــع االتيــادات الطالبي ى توثي
 .الجامعة 

اعتمــاد اليســابات الختاميــة لالتيــاد ووضــع الموازنــات الســنوية لالتيــاد وتبلــغ  -
قرارات المجلس الى وكيـل الكليـة لشـئون التعلـيم والطـالب فـى خـالل اسـبوع مـن 

عتمادهـا مـن وكيـل الكليـة صدورها وتعتبر قرارات المجلس سارية المفعـول بعـد ا
 .لشئون التعليم والطالب 

 :شـروط التمـدم للترشـيح لعضويـة اتيـاد الطالب ( ج)
 .أن يكون متمتعًا بجنسية جمذورية مصر العربية  -
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 .يكون متمتعا بالسمعة اليسنة والخلق المويـم أن  -

ــاق لإلعــادة فيذــا ألى ســبب - ــه  يــر ب ــون ن اميــًا مســتجدًا فــى فرقت مــن  أن يك
 .ألسباب ا
 .أن يكون مسددًا للرسوم الدراسية  -
 .اللجنة التى يرشح نفسه فيذا جال مأن يكون من  وى النشاط المليو  فى  -
عضـويته أو تمـرر إسـماط لليريـة أال يكون قد سبق اليكـم عليـه بعموبـة مميـدة  -

 .ولجانذا  أو وق  عضويته بإيدى اإلتيادات الطالبية
 
 نه فى موعد  ايته نذاية شذر نوفمبر مـن كـل يتم انتخاب مجالس االتياد ولجا

رئــيس الجامعــة بتيديــد المواعيــد / عــام ، ويصــدر قــرار الســيد االســتا  الــدكتور
والبرنامع الزمنى لالنتخابات للمستويات المختلفة ، وال ييـق ألى طالـب االدالء 
بصــوته إال ا ا كــان مميــدا بجــداول النــاخبين وييمــل إثبــات شخصــية ومــا يفيــد 

 .لرسوم سداد ا
 

 

 

 

 

 بالكلية لجان اتحاد الطالبوانجازات أنشطة 
  2119/ 2118وذلك خالل العام الجامعى  

 اللجنة الثقافية 

دارة الكلية -0  .تم عمل لماء بين طالب الفرقة األولى وا 

 .عمل مسابمة ثمافية في المعلومات العامة -9

 .مية وتعليم الكبارتم عمل دورة لتعري  الطالب بالمشروع المومى لميو األ -3

 . 9102/ 9108تم توزيع دليل الطالب للعام الجامعى  -4
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 .االشتراك في مسابمة المرألن الكريم على مستوى الجامعة -5

 (.المصة ـ البي  ـ الرواية)االشتراك في مسابمة وزارة الشباب في مجاالت  -6

 .االشتراك في مسابمة دورى المعلومات بالجامعة -7

 .في مسابمة اليدي  الشري االشتراك  -8

 (.الشعر ـ الرواية)في مجاالت ( 7)االشتراك في مسابمة ابداع  -2

 (.الشعر ـ الزجل ـ المصة المصيرة)عمل مسابمة ثمافية في مجاالت  -01
 :المراكز التى حصلت عليها اللجنة بالجامعة 

 .اليصول على المركز الثال  على مستوى الجامعة في دورى المعلومات -0

 .اليصول على المركز الثال  على مستوى الجامعة في مسابمة اليدي  الشري  -9

 

 
 

 لجنة األسر واالتحادات

 .االشتراك في الندوة التثميفية الخاصة بيرب أكتوبر -0

 .إقامة معسكر خدمة عامة -9

 .اإلشتراك في االيتفاالت الخاصة بنصر أكتوبر -3

 .ما يرب أكتوبر االشتراك في المعرض الفنى بانورا -4

 .االشتراك في دورى العباقرة -5

 .االشتراك في مسابمة أفضل مبادرة شبابية -6

 (.فن الكاميرا)اإلشتراك في المسابمة الممية للتصوير الفوتغرافى في جامعة طنطا  -7

 .االشتراك في يوم يب الجامعة  -8
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 .االشتراك في معسكر الخدمة العامة -2

 .ن األسر الثالثون على مستوى أسر كليات الجامعةاالشتراك في مذرجا -01

االشتراك في ندوة علمية تيت عنوان ملتمى التعري  ممثلى طالب الجامعات المصرية عن -00
 .دور المركز المومى للبيو  في نشر ثمافة البي  العلمى وتطبيماته

 المراكز التى تم الحصول عليها 

 .الجامعة اليصول على المركز الثانى على مستوى -0

 .اليصول على المركز الثال  على مستوى الجامعة في مسابمة الشطرنع  -9

 .اليصول على المركز الرابع على مستوى الجامعة في مسابمة الشعر  -3

 .على مستوى الجامعة ( أفضل مبادرة شبابية)اليصول على المركز الثانى  -4

 

 
 اللجنة الفنية

 .عمل معسكر فنى بالكلية  -0

 .الشتراك في المذرجان الفنى بالجامعة ا -9

 .االشتراك في العرض المسريى بالجامعة  -3

 .االشتراك في مسابمة فنية بالتعاون مع جامعة المنوفية وصندوق مكافية وعالج االدمان -4

 .عمل ورشة عمل فنية بالكلية  -5
 المراكز التى تم الحصول عليها 

 .ي استند أب كوميدى المركز األول على مستوى الجامعة ف -0
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 اللجنة الرياضية

 .دورة في خماسى كرة المدم وتنس الطاولة -0

 .االشتراك في دورى الجامعة الرياضى في كرة المدم وكرة اليد -9

 .دورة تنشيطية في كرة المدم وتنس الطاولة بالكلية -3

 .اقامة دورى فرق بين فرق الكلية األربع -4
 الحصول عليها المراكز التى تم 

 .اليصول على الدرع العام للشطرنع والميدالية ال هبية  -0

 .اليصول على الميدالية البرونزية في المصارعة وكمال األجسام -9

 المركز الرابع في تنس الطاولة  -3

 متر عدو  011اليصول على الميدالية الفضية والمركز الثانى في مسابمة  -4

 .متر عدو 411ابع في اليصول على المركز الر  -5
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 .متر عدو  0511اليصول على الميدالية البرونزية  -6

 .متر عدو 811الرابع في مسابمة  زاليصول على المرك -7

 اليصول على المركز الثال  في كرة المدم -8

 اليصول على المركز الرابع في تنس الطاولة -2
 

 

 

 

 الجوالة والخدمة العامة

 .لجددمعسكر استمبال الطالب ا -0

 .بين كليات الجامعة 91اإلرشادى  36االشتراك في المذرجان الكشفى الـ  -9

 .االشتراك في االسبوع البيئى الممام بالجامعة  -3

 .فى لجوالى وجواالت الجامعات المصريةشالمشاركة في الملتمى الك -4
 المراكز التى تم الحصول عليها 

 91واالرشادى الــ  36الكشفى الـ المذرجان  دروعالمستوى األول في جميع اليصول على  -0
 .على مستوى الجامعة ( فنى ـ كشفى ـ خدمة عامة ـ دينى ـ قيم واتجاهات ـ ثمافى)وهى 

 .المركز الثال  في الترتيب العام على مستوى الجامعة اليصول على  -9

  اليصول على لمب الجوال والجوالة المثالية على مستوى الوفد -3

 .لمب المساعد المثالى على مستوى الدورة لى اليصول ع -4

 .اليصول على المائدة المثالية على مستوى الدورة -5

 .اليصول على لمب المشر  المثالى على مستوى الدورة  -6
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 اللجنة العلمية والتكنولوجيا

 .(النانو)البي  العلمى مسابمة شتراك في اال -0

 .عمل مسابمة مجلة يائط علمية -9

 .مجلة اليائط العلميةاالشتراك في  -3

 .االشتراك مع أكاديمية البي  العلمى والتكنولوجى في معرض الماهرة الدولى -4

 .زيارة الصندوق االجتماعى -5

 قصية خيال علمى -6

االشــتراك فــي فاعليــات المــؤتمر العلمــى الثــانى علــى مســتوى الجامعــات المصــرية بعنــوان  -7
 (علماء المستمبل)

 التى تم الحصول عليها المراكز 

 في البحث العلمى بالجامعة

 .على مستوى الجامعة  المركز األولاليصول على  -0

 .على مستوى الجامعةالثال  األول و المركز اليصول على  -9
 مسابقة المجلة العلمية بالجامعة

 مجلة يائط علمية  المركز األول -0
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 مجلة يائط علمية المركز الثال   -9

 

 

 

 
 االجتماعية اللجنة

 .عمل دورة شطرنع بالكلية -0

 .مسابمة الطالب المثالىعمل  -9

 .االشتراك في مسابمة الشطرنع -3

 .عمل مسابمة األيادي  األربعون النووية -4

 .عمل مسابمة في اليدي  الشري   -5

 .استضافة يملة التبرع بالدم  -6

 
 :صندوق التكافل االجتماعى [  9] 

لطلبـة  0272جتماعيا من خالل صناديق التكافل االجتماعى والتـى انشـئت منـ  عـام يتم رعاية الطالب ا
 :الجامعة والكليات بذد  

 .تيميق الضمان االجتماعى للطالب الميتاجين  -0
 .المساهمة فى تنفي  الخدمات الطالبية المختلفة  -9
ى دراسـتذم العمل على يل المشاكل التى تواجه الطالب والتى تيول بيـنذم وبـين االسـتمرار فـ -3

 .بسبب عجز دخولذم المالية 
 :ـ  تشكيل مجلس إدارة صندوق التكافل االجتماعى بالكلية 

 رئيســا           وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب –أ 
 أعضاء      اثنان من أعضاء هيئة التدريس-ب  
 أمينًا للصندوق       مدير إدارة رعاية الشباب بالكلية-ج  
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 :ندوق التكافل االجتماعى بالكلية ـ  موارد ص
 .االعانات التى تخصم للصندوق  -أ  
 .الذبات التى يمبلذا مجلس إدارة الصندوق -ب  

 .من يصيلة الرسم المخصم التياد طالب الكلية % 91-ج
 . سائر الموارد التى تنتى من مصادر أخرى للصندوق -د

 :ة من صندوق التكافلـ الشروط الواجب توافرها للطالب المستيق للمساعد
 أن يكون الطالب مستيما للمساعدة-أ  
 .أن يكون الطالب مستجدا فى فرقته -ب 

 .أن يكون الطالب مصرى الجنسية -ج
 .إال يكون قد صدرت ضدا أيكام تنديبية -د

 :ـ كيفية اليصول على المساعدة من صندوق التكافل االجتماعى 
لسيب استمارة صندوق التكافل االجتماعى لليصول  على الطالب التمدم إلدارة رعاية الشباب -

 .على المساعدة 
 .تملئ بيانات االستمارة بمعرفة الطالب مع ايضار المستندات المطلوبة  -

 .تمدم األوراق إلدارة رعاية الشباب بالكلية لفيصذا وتيديد مدى استيماق الطالب  -

 .ستيماق الطالب للمساعدة تموم الكلية بصر  االعانة مادية أو عينية فى يالة ثبوت ا -
 

 بيـــان

المساعدات الماليه من صندوق التكافل االجتماعى بالكليه للعام الجامعى  

2118 /2119 

 الخدمة المقدمة
من  عدد الطالب المستفيدين

  صندوق التكافل بالكلية

صندوق  عدد الطالب المستفيدين

 التكافل المركزى بالجامعة 

 خدمات نقدية

دوق طالب من صن 68
 03611التكافل بالكلية بمبلغ 

 جنية

طالب من صندوق التكافل  999
 جنية 55945المركزى بمبلغ 
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 :الرعاية الطبيـة: ثالثا 

 .رعاية طبية تمدم بالويدة العالجية بالكلية  -0

 :رعاية طبية تمدم باإلدارة الطبية بالجامعة يي  تمدم الخدمات التالية  -9

علـى الطـالب كــل عـام فـى بدايــة السـنة الدراسـية وال يعتبــر  توقيـع الكشـ  الطبــى  -أ
الطالب مميدا بالكلية إال بعد إجراء الكش  الطبى باالدارة الطبية بالجامعة وممرهـا 

 .مستشفى الطلبة الجامعى بالبر الشرقى بجوار كلية التربية 
طبيـة توقيع الكش  الطبى على الطالب وعمل الفيوصات واالشاعات والتياليـل ال -ب

جراء العمليات الجرايية الالزمة للطالب طوال العام الدراسى  المختلفة وا 

 مكتبـة الكليــة : رابعا 

توجد بالكلية مكتبة علمية تيتوى علـى العديـد مـن الكتـب الدراسـية الممـررة والمراجـع 
 .العربية واالجنبية ورسائل الماجستير والدكتوراا فى جميع فروع العلوم الزراعية 

ــا وت   فــتح المكتبــة أبوابذــا لطــالب الكليــة لمريلــة البكــالوريوس وطــالب الدراســات العلي
 .والسادة اعضاء هيئة التدريس من الساعة التاسعة صبايا يتى الخامسة مساًء 
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 الكلية رعامز: خامسا 

 

 :أفدنة وتيتوى على 5مساية  ىمزرعة الكلية بمدينة شبين الكوم والتى تمع عل[ 0]
ــاتى مزرعــة ل صــوب بالســتيكية  -( الفاكذــة –الخضــر  –مياصــيل اليمــل ) إلنتــاج النب

( ســلكية –بالســتيكية  –زجاجيــة )صــوبات  4 -لزراعــة الخضــر وأبيــا  قســم البســاتين
مزرعـة  -مزرعـة إنتـاج ييـوانى  -ألبيا  الفاكذة والمياصـيل وأمـراض النبـات والزينـة 

 إنتاج دواجن وأسماك
 55كم وتتكون من  5راهب والتى تبعد عن مدينة شبين الكوم يوالى مزرعة الكلية بمرية ال[ 9]

ــ ( أفدنـه 8)ـ مزرعـة للفاكذـة (  اً فدان 47) مزرعة مياصيل اليمل : وتيتوى على  اً فدان
 مزرعة لإلنتاج الييوانى

 

  المدن الجامعية:  دساسا

ــة ايــدى قطاعــات الرعايــة الطالبيــة بالجامعــة فذــى تــوفر  تعتبــر المــدن الجامعي
االقامة واالعاشـة وشـغل اوقـات الفـراغ بنسـلوب علمـى مـن م ، وتمـدم الخـدمات الطالبيـة 

 . المتكاملة لجميع الطالب المميمين بذا 

يتم استالم م اري  االلتياق بالمدينـة الجامعيـة خـالل شـذر ا سـطس سـنويًا لطـالب  ـ 
يق المبـول الفرق الدراسية االعلى وخالل خمسة ايام عمب اعالن نتيجة مريلـة تنسـ

 . لطالب الفرقة األولى  بالجامعات

يتم تمـديم الطلبـات بـاالدارة العامـة للمـدن الجامعيـة بجـوار كليـة التربيـة بـالبر الشـرقى  ـ 
، أمــا بالنســبة للطالبــات فتمــدم الطلبــات بالمدينــة الجامعيــة للطالبــات بشــبين الكــوم 

 .بالبر الشرقى أمام مديرية الطب البيطرى بشبين الكوم 

 

 

 التأمين على حياة الطالب: سابعا 
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ــى تن ــيم مــن الالئيــة التنفي يــة لمــانون (  970)تتضــمن المــادة  الجامعــات عل
رسم تنمينى ضد اليواد  ، وقد قامت الجامعة بـابرام كتيصيل مبلغ من كل طالب سنويا 

عمد مع شركة مصر للتنمين ن ير ه ا المبلغ للتـنمين علـى ييـاة طـالب كليـات الجامعـة 
تمــع لذــم ويــنجم عنذــا وفــاة الطالــب او الطالبــة او عجــز اى منذمــا  اليــواد  التــىضــد 

 . عجزًا مستديما كليا او جزئيا يسب شروط العمد 
ويمكــن الرجــوع الــى قســم شــئون الطــالب لمعرفــة اجــراءات صــر  قيمــة التــنمين 

 .  على اليياة فى الياالت الم كورة 
 

 الئحة تأديب الطالب: ثامنا 

ـــ ـــا  ـ ـــب المخالف ـــى يعاقـــب عليذـــا الطال ـــة )ت الت ـــانون تن ـــيم الجامعـــات والئيت ـــا لم طبم
 :(التنفي ية
 ( 094)مـادة 

 يعتبر مخالفة تنديبية كل إخالل بالموانين واللوائح والتماليد الجامعية وعلى االخم : 
 . االعمال المخلة بن ام الكلية او المنشنت الجامعية  -0
تنــــاع المدبــــر عـــن يضـــور الــــدروس تعطيـــل الدراســـة او التيـــريض عليـــه او االم -9

 والمياضرات واالعمال الجامعية االخرى التى تمضى اللوائح بالموا بة عليذا 
كل فعل يتنافى مع الشر  والكرامة او مخل بيسن السير والسلوك داخـل الجامعـة او  -3

 خارجذا  
  كل اخالل بن ام االمتيان او الذدوء الالزم له وكل  ش فى امتيان او الشروع فيه -4
 . كل اتال  للمنشنت واالجذزة او المواد او الكتب الجامعية او تبديدها  -5
ات داخــل الجامعــة او االشـتراك فيذــا بــدون تــرخيم مــن الســلطات يــكـل تن ــيم للجمع -6

 . الجامعية المختصة 
بنيـة صـورة بالكليـات او جمـع توقيعـات بـدون  يـائط توزيع النشرات او اصـدار جرائـد -7

 . لجامعية المختصة ترخيم سابق من السلطات ا
االعتصام داخل المبانى الجامعية او االشتراك فى الم اهرات مخالفـة للن ـام العـام او  -8

 .  االداب

 ( 095)مـادة 
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كل طالب يرتكب  شا فى امتيان او شروعا فية ويضـبط فـى يالـة تلـبس يخرجـه العميـد او ـ  
اقى المــواد ويعتبــر مــن ينــوب عنــه مــن لجنــة االمتيــان وييــرم مــن دخــول االمتيــان فــى بــ

 . الطالب راسبا فى جميع مواد االمتيان وييال الى مجلس تنديب 
اما فى االيوال االخرى فيبطل االمتيان بمرار مـن مجلـس التنديـب او مجلـس الكليـة ويترتـب ـ  

 . شغـعليه بطالن الدرجة العلمية ا ا كانت قد منيت للطالب قبل كش  ال
 ة العموبات التنديبي( 096)مـادة 

 . التنبيه شفاهة اوكتابة  -0
 . االن ار  -9

 . اليرمان من بعض الخدمات الطالبية  -3

 . اليرمان من يضور دروس ايد الممررات لمدة التجاوز شذرا  -4

 . الفصل من الكلية لمدة التجاوز شذرا  -5

 . اليرمان من االمتيان فى ممرر او اكثر  -6
ــدكتوراا لمــدة ال  -7 تجــاوز شــذرين او لمــدة فصــل وقــ  قيــد الطالــب لدرجــة الماجســتير او ال

 . دراسى 
 . الغاء امتيان الطالب فى ممرر او اكثر  -8

 . الفصل من الكلية لمدة التجاوز فصال دراسيا  -2

 . اليرمان من االمتيان فى فصل دراسى وايد او اكثر -01

 . يرمان الطالب من الميد للماجستير او الدكتوراا لمدة فصل دراسى او اكثر -00

 . كلية لمدة التزيد على فصل دراسى الفصل من ال-09
الفصل النذائى من الجامعة ويبلغ قـرار الفصـل الـى الجامعـات االخـرى ويترتـب عليـه عـدم -03

 . صاليية الطالب للميد او التمدم الى االمتيان فى جامعات جمذورية مصر العربية 
جب إبالغ المرارات إلى يجوز األمر بإعالن المرار الصادر بالعموبة التاديبية داخل الكلية وي -

 .ولى أمر الطالب 
 .تيف  المرارات الصادرة بالعموبات التنيبية عـدا التنبية الشفوى فى مل  الطالـب -
لمجلس الجامعة أن يعيد الن ر فى المرار الصادر بالفصل النذائى بعد مضى ثال  سنوات  -

 .على األقل من تاري  صدور المرار 

 

 
 للطالبة المعاونة ياألقسام االدار



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81 

 البــون الطـشئ(  0) 

 الوظيفة الموظف المختص  م

 مدير اإلدارة  السيد ابراهيم سريان/ السيد 0

 األولى مسئول الفرقة ميمد فتيى عمران/ د السيد 9

 األولى مسئول الفرقة يسرا زين العابدين/ السيدة 3

 األولى مسئول الفرقة دعاء عبد المنعم مختار /السيدة 4
 األولى مسئول الفرقة نشوى عبد الفتاح الصرفى/ السيدة  
 مسئول الفرقة الثانية اسالم ايمد السيد الخولى /السيدة 5
 الثانية مسئول الفرقة مذا ميمد يسينى المال /السيدة 6

 مسئول الفرقة الثالثة نذاد يسن ياف / السيدة 7
 مسئول الفرقة الثالثة رضوى مختار يسين/ السيدة 8
 مسئول الفرقة الرابعة سعيد على قنديل  / السيد 2

 مسئول الفرقة الرابعة سذام على ابو خليفة/ السيدة 01
 مسئول شعبة ادارة االعمال أميمة نبيل أبو العيس /السيدة 00

 مسئول شئون الخريجين وديعة يس عبد الريمن/ السيدة 09
 مسئول شئون الخريجين اميرة يمدى خضير/ السيدة 03
 مسئول شئون الخريجين خضر ميمد ميمد/ سيدال 04
 التجنيد باالدارةمسئول  امل ايمد عمار/ السيدة 05
 مسئول خطة الدراسة هيام منصور عبد الصادق / السيدة 06
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 مكتب العميد(  9) 

 مدير المكتب ميمد عبد العزيز عبد الوايد/ السيد 0
  طارق صابر جاد/ السيد 9

  بد الفتاح سليمان ينان ع/ السيدة 3

 
 رعاية الشباب(  3) 

 مدير اإلدارة  ضياء شعبان نوية/ السيد 0
 اللجنة الرياضية سامى أبو المكارم البربرى/ السيد 9
 لجنة األسر واالتيادات  شيماء ابو الفتوح جوهر / ةالسيد 3
 اللجنة الثمافية انتصار عبد ال  نيم/ ةالسيد 4
 اللجنة الفنية  الرازق عبد الميسنجيذان عبد  /السيدة 5
 لجنة الجوالة والخدمة العامة مايسة نبوى الشيات/ السيد 6
 اللجنة االجتماعية والريالت يمدى ميمد مدكور/ السيدة 7
  اللجنة العلمية والتكنولوجية  سذير اييد الطنبشاوى/ ةالسيد 8
 اعداد المادة سامية مرسى ميمد/ السيدة 2

 

 

 ب وكيل الكلية لشئون الطالبمكت(  4) 

 منار ماهر هالل/ السيدة -3 مايسة السيد ملوخية/ ةالسيد 0
  مذا عبد الغنى دياب/ السيدة 9

 

 

 

 الشئون العامــة(  6) 

 رئيس الشئون العامـة صبرى ايمد شياته/ السيد 0
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 الخزينـــة(  7) 

 رئيس الخزينـة يمدى عطا اللـه نصـار/ السيد 0
  نجوى عبد السالم طايون /السيدة 9

 المـكـتبـــة(  5) 

 مدير إدارة  الزناتىمرزوق عبد الرازق  /السيد 0
 المكتبة العربيةمسئول  عفا  مصطفى السبع/ السيدة 9
 مسئول مكتبة الرسائل العلمية وسام عبد الستار النجار/ السيدة 3
 مسئول المكتبة االنجليزية رباب ميمود سـعد/ السيدة 4
 مسئول مكتبة الدوريات العلمية منال ميمود يشـاد/ السيدة 5
 مسئول المكتبة العربية رشدى ميمد عاشور/ السيد 6
 مسئول المكتبة االنجليزية شرين صالح الدين عمارة/ السيدة 7
 مسئول المكتبة االنجليزية داليا متولى مـزروع/ السيدة 8
 ة الدوريات العلميةمسئول مكتب كريمة السيد السيد / السيدة 2

 الحاسب اآللى (  8)  

 رئيس المسم شرين ميمود طـه/ السيدة 0
  نوال موسى زايـد/ السيدة 9

 

 

 

 

 

 تنبية هـام للطالب

 عزيزتى الطالبـة**** عزيزى الطالب 

 نصائح هامـة للوقابـة من اإلصابـة بالفيروسـات

 (A, B & C)الكبديـة بأنواعهـا 
 

لبيت الشخصية وال تجعل أيدًا يستخدم أدواتك الشخصية يتى ال تستخدم أدوات ا -0
أى )ال  ... فى مييط األسرة الممربين جدًا مثل أمواس اليالقة ـ فرش األسنان 

 . (لجلد أو الغشاء المخاطىلكل ما يمكن أن ييد  خدش 
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عند  هابك إلى صالون اليالقة تنكد من سالمة األدوات المستخدمة ويفضل  -9
 .ك الخاصة كلما أمكنك استخدام أدوات

عميم األدوات قبل استخدامذا معك تعند  هابك إلى طبيب األسنان تنكد من  -3
 .كوب بالستيك خام بك  كتنخ  مع أن وأيرم على

ال تشترى اليمن البالستيكية إال من الصيدلية وهى تستخدم مرة وايدة فمط ، ثم  -4
 .تخلم منذا بطريمة ألمنة يفا ًا على سالمة األخرين

وهو يعطى فى صورة  Bح بنخ  التطعيم المتوافر ضد الفيروس الكبدى  ينص -5
 .ثال  جرعات 

 A)دى ـتنكد من سالمة المنكوالت والمشروبات لتجنب اإلصابة بالفيروس الكب -6

& B)  . 

 .الممارسات الجنسية الشازة والميرمة تنمل كثير من األمراض ايزر من أن  -7

 .طبيعية  ير استشر الطبيب عند شعورك بنى أعراض  -8

 .ت كر دائما أن الوقاية خير من العالج  -2

 صدق هللا العظيم (وهللا خير حافظاً وهو أرحم الراحمين)

 

 


