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ةــــقدمم

 
 

 

 

 أوالً:   أهداف الدراسات العليا :
 
تهدف الدراسات العليا إلي ترسيخ القيم العليا والمبادئ السامية واألخالق الحميدة وإنماء  -

 والمساواة .روح اإلنتماء والمواطنة وإحترام القوانين ونشر روح الحب واإلخاء والعدل 
إعداد الكفاءات العلمية المتخصصة في مجاالت العلوم األساسية المختلفة إلتاحة فرص  -

 . البحث والتدريب إلكتساب الخبرات التطبيقية
اإلهتمام بالدراسات الميدانية والتجريبية لمواجهة مشكالت اإلنتاج والمشكالت اإلقتصادية  -

 . والتعليمية
التخصصات العلمية المختلفة علي ممارسة النشاط العلمى في تشجيع الكفاءات العلمية في  -

 . جو مناسب بتقديم كافة اإلمكانيات حتي يتمكنوا من مسايرة الركب العلمى والعالمى
 إعداد المتخصصين األكاديميين في مجاالت البحث العلمى داخل الوطن وخارجة .  -
 ي المحلي والعالمى .نشر الجديد والمبتكر في مجالت علمية متخصصة علي المستو -
 
 ثانياً:  القواعد المنظمة للعمل بقطاع الدراسات العليا  : 
 

تمثل القواعد التى تنظم العمل بقطاع الدراسات العليا حجر الزاوية في ضبط العملية البحثية في 

هذا القطاع الكبيروالحيوي والتي تسد العديد من الفجوات التي لم  يرد لها نص بالال ئحة 

  .الداخلية للكلية بما اليتعارض مع الالئحة

 ثالثاً: الهدف األساسي من  تفعيل تلك القواعد 
 

ضبط العملية البحثية في عالقة الباحث بالمؤسسة التعليمية من ناحية وفى عالقتة بهيئة  

اإلشراف من ناحيةأخري  وكذلك توفير كافة سبل التييسير والوضوح للباحثين دون أن يكون 

ً لفهمها أو فك هناك  لبس أو غموض فى بند أو مادة من تلك القواعد تستهلك وقتاً وجهداً ثمينا

 طالسمها بما يتماشي مع أحكام القانون. 
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 بقطاع الدراسات العليا بكلية الزراعة جامعة المنوفية عرض لمواد القواعد المنظمة للعمل
 

 : التى تمنحها الكلية ( : الشهادات والدرجات العلمية1مادة )
 
 . دبلومات الدراسات العليا -1
 . درجة الماجستيرفي العلوم الزراعية -2
 . درجة دكتور الفلسفة فى العلوم الزراعية  -3
 

  ( نظام ومواعيد الدراسة2مادة )
 
 . فصل دراسي ثاني ( –تكون الدراسة بنظام الفصلين الدراسيين ) فصل دراسي أول  -1
 . ستمر لمدة ثالثين أسبوعوييبدأ العام الجامعي في السبت الثالث من شهر سبتمبر  -2
 

 ( اإلعالن عن فتح باب القيد بالدراسات العليا 3مادة )
 

 يعلن عن فتح باب القيد والتسجيل طبقاً للمواعيد التالية : 
 . سبتمبر من كل عام 15) دورة أكتوبر( ويبدأ التقديم في أول أغسطس وحتى  -1
 . يناير من كل عام 15) دورة فبراير ( ويبدأ التقديم في أول ديسمبر وحتى  -2
  

 ( شروط التقدم للقيد أو التسجيل4مادة ) 
 

  أوالً: ) للطالب المصريين( 
  دبلومات الدراسات العليا  -1 

 . مدة الدراسة ) حسب الدبلومة المتقدم إليها من عام إلى عامين (  -
المتقدم ان يكون حاصل علي بكالوريوس في العلوم الزراعية من كلية الزراعة يشترط في  -

 . وما يعادلها
بالنسبة لطالب التعليم المفتوح يشترط أن يكون حاصل علي شهادة الثانوية العامة أو الثانوية  -

 5األزهرية ويكون تقدير البكالوريوس جيد وأال يكون قد مرعلي شهادة البكالوريوس أكثر من 
 سنوات .

 
 المستندات المطلوبة : -
 www.mnf-uni.com  .التقدم للقيد إلكترونياً من خالل الموقع اإللكترونى -1
 . صورة 2أصل شهادةالميالد +  -2
 . أصل شهادة البكالوريوس + صورة -3
 . أصل بيان التقديرات + صورة -4
 . التجنيد + صورةأصل شهادة  -5
  .إستمارة إجراء الكشف الطبي  -6
 . إستمارة المقابلة الشخصية -7
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 . ( صور شخصية6عدد) -8
 . إيصال تسديد الرسوم -9

 . الرقم القومي ( صورة بطاقة2عدد) -10
 . شراء ملف من إدارة الدراسات العليا -11

 

 درجة الماجستير في العلوم الزراعية  -2
 
 . سنوات 6أعوام ( ومد عام مع إمكانية إيقاف التسجيل حتى  4) مدة الدراسة  -
 . الحد األدنى للحصول على الدرجة ) عامين ( -
يشترط في المتقدم ان يكون حاصل علي بكالوريوس في العلوم الزراعية من كلية الزراعة  -

 وما يعادلها بتقدير عام جيد وتقدير التخصص جيد جدا .
التعليم المفتوح يشترط أن يكون حاصل علي شهادة الثانوية العامة أو الثانوية بالنسبة لطالب  -

 5األزهرية ويكون تقدير البكالوريوس جيد وأال يكون قد مرعلي شهادة البكالوريوس أكثر من 
 سنوات .

 يكون التسجيل في نفس تخصص البكالوريوس.  -
بلوم فى التخصص المراد التسجيل فية عند الرغبة في تغييير التخصص يقوم الطالب بدراسة د -

 .بشرط حصولة علي تقدير جيد جداًفى هذا الدبلوم
 

 - المستندات المطلوبة 

 www.mnf-uni.com  التقدم للتسجيل  إلكترونياً من خالل الموقع اإللكترونى -1
 . صورة2أصل شهادةالميالد +  -2
 . البكالوريوس + صورة أصل شهادة -3
 . أصل بيان التقديرات + صورة -4
 . أصل شهادة التجنيد + صورة -5
 . إستمارة إجراء الكشف الطبي  -6
 . إستمارة المقابلة الشخصية -7
 . ( صور شخصية6عدد) -8
 . إيصال تسديد الرسوم -9

 . ( صورة بطاقة2عدد) -10
 . شراء ملف من إدارة الدراسات العليا -11

 
 درجة دكتور الفلسفة في العلوم الزراعية -3
 
 . سنوات 6أعوام ( ومد عام مع إمكانية إيقاف التسجيل حتى  5مدة الدراسة )  -
 . أعوام (3الحد األدني للحصول على الدرجة )  -
ويشترط فى من يتقدم للتسجيل في درجة الدكتوراة الحصول علي درجة الماجستير في العلوم  -

  فرع التخصص المراد التسجيل فية.الزراعية في 
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المستندات المطلوبة : -  

 www.mnf-uni.com .اإللكترونى رونياً من خالل الموقعالتقدم للتسجيل  إلكت -1
 . صورة2أصل شهادةالميالد +  -2
 . أصل شهادة البكالوريوس + صورة -3
 . للبكالوريوس ( + صورةأصل بيان التقديرات)  -4
 . أصل شهادة الماجستير  + صورة -5
 . أصل بيان التقديرات) للماجستير ( + صورة -6
 . أصل شهادة التجنيد + صورة -7
 . إستمارة إجراء الكشف الطبي  -8
 . إستمارة المقابلة الشخصية -9

 . ( صور شخصية6عدد) -10
 . إيصال تسديد الرسوم -11
 . بطاقة( صورة 2عدد) -12
 . شراء ملف من إدارة الدراسات العليا -13

 

 ثانياً: )الطالب الوافدين (

 يستوفي الطالب الشروط والمتطلبات األتية : 

إستمارة بيانات اإللتحاق بالدراسات العليا من أصل وصورتين مستوفاة جميع بيانانها مع  -1
 جواز السفر.توقيع الطالب علي اإلستمارة بإسمة كامال صحيحاًمن واقع 

صور موقعاً عليها من الطالب مع توضيح العنوان  3إستيفاء إستمارة المعلومات من أصل و -2
 كامالً داخل البالد وخارجها وإدراج رقم الهاتف الخاص بالطالب داخل بلدة .

خطاب من سفارة دولة الطالب بالقاهرة يفيد الموافقة علي دراستة بالجامعة وتحديد جهة  -3
 والدرجة العلمية المتقدم للحصول عليها وكذلك العام الجامعى . التمويل

 شهادة المؤهل الدراسى الحاصل عليها الطالب ومعادلةمن المجلس األعلى للجامعات . -4
 بيان معتمد بتقديرات المواد لجميع السنوات . -5
اسية التي شهادة الماجستير موضحاً بها التخصص وموضوع البحث وشهادة بالمقررات الدر -6

درسها الطالب وتقديراتها ومعادلة من المجلس األعلي للجامعات وذلك لراغبي التقدم لدرجة 
 الدكتوراة .

 صورة من جواز سفر حديث . -7
 شهادة طبية تفيد خلوة من األمراض . - 8
 التقدم اإللكترونى والتسجيل بالدراسات العليا علي الموقع التالي : -9

www.mohe-casm.edu.eg   . وتقديم مايفيد إثبات التقديم اإللكتروني 
إفادة من وحدة المكتبة الرقمية باإلدارة العامه  بالجامعة قبل تسجيل موضوع الرسالة تفيد  -10

 .بأن موضوع الرسالة غير مسجل من قبل بالجامعات المصرية 
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 مادة )5( الرسوم الدراسية :

 

 أوالً: الطالب المصريين 
 
 .تسدد الرسوم والمصروفات الدراسية مع بداية كل عام جامعي -

 تحدد سنوياً بناءعلى قرار مجلس الكلية وإعتمادة من مجلس الجامعة . -

في  يحق للطالب المقيدين بالدراسات العليا إسترداد قيمة دعم البحوث في حالة عدم اإلنتظام  -

 الدراسة على أال تتجاوز المدة شهر من بدء الدراسة طبقاً للخطة الدراسية .

 يحق للطالب المرفوض قيدهم إسترداد الرسوم الدراسية . -

 –إعفاء السادة العاملين بإدارة الجامعة ووحداتها المقيدين والمسجلين بالدراسات العليا )دبلوم  -

مة دعم البحوث بشرط أن يكونوا على رأس العمل ٪من قي٥٠دكتوراه( من نسبة  –ماجستير 

 .وتقديم ما يفيد ذلك وان يكون التسجيل في نفس ذات التخصص 

 ٪للطالب ذو اإلعاقة بعد العرض على اللجنة الطبية بالجامعة. ٥٠تخفيض نسبة  -

 إعفاء الساده العاملين من إجراء الكشف الطبي.-

ناء على رغبتة أو رغبة الكلية سداد الرسوم المستحقة علي الطالب الذى أنهى قيدة أو تسجيلة ب -

 (31/9/2019قرار مجلس الجامعة بتاريخ    )     قبل سحب الملف .  قيدهسنوات  عن

 ثانياً: الطالب الوافدين 
 
 دوالر أمريكى . 1500رسم قيد ألول مرة مقدارة  -

 دوالر أمريكى . 5000مصروفات دراسية سنوية  -

الذين أنهوا دراستهم للطالب يطبق نظام الفصل الدراسي في سداد المصروفات الدراسية  -

 .من العام الدراسي ومنحوا الدرجة العلمية  خالل النصف األول 

   

 مادة )6(: الخطط الدراسية

يختص مجلس القسم بإقتراح توزيع الدروس والمحاضرات والتمرينات العملية واألنتداب من  -

 وإلية .القسم 

تقوم إدارة الدراسات العليا بالكلية بإعداد الخطة الدراسية وترسل الخطط والجداول الدراسية  -

وأحمال السادة أعضاء هيئة التدريس للسيد األستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة للدراسات 

 العليا والبحوث العلمية في موعد أقصاه شهر من بدء الفصل الدراسي .
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 مادة )7(: إنتدابات السادة أعضاء هيئة التدريس من خارج الجامعة 

 : ية لقانون تنظيم الجامعات على أنه( من الالئحة التنفيذ278تنص المادة )

" اليجوز الندب الي القسم للتدريس في أقسام الدراسات العليا إال إذا أستوفي األساتذة واألساتذة 

ساعات لألستاذ،  8وهو) (279ية في المادة )المساعدين كال في مادتة النصاب المنصوص عل

 "ساعات لألستاذ المساعد( 10

 
 
كما تنص ضوابط توزيع الدروس وإنتدابات السادة أعضاء هيئة التدريس التي أقرها مجلس  -

 يلي : علي ما28/7/2002الجامعة بتاريخ 
كلياتها فال يمكن ندب الجامعة وحدة واحدة بالنسبة للتخصصات المشتركة في : (1البند رقم )

عضو هيئة تدريس من خارج الجامعة طالما يمكن تغطية الساعات التى سوف يقوم بتدريسها 
    .من داخل الجامعة وتقوم األقسام المتخصصة في كليات الجامعة بتوفير المنتدبين

بتدريس هذة اليتم إنتداب هيئة التدريس من خارج الجامعة طالما يوجد من يقوم : (2البند رقم )

المواد بأي كلية  من كليات الجامعة وال يكون األنتداب قاصراً علي اإلشراف أو الدروس 

التطبيقية أو العملية فى المواد التي بها دراسة نظرية ويراعى أن تكون أولوية اإلنتدابات 

مراكز ية فللقائمين بالتدريس من  الجامعة أوالًثم من الجامعات األخرى يليها المؤسسات التعليم

القصوي يمكن اإلستعانة باألكاديميين ثم التطبيقين وتعتمد هذة البحوث وفي حالة الضرورة 

األنتدابات ) بعد تقديم مبرراتها ( من السيد األستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة للدراسات 

  .العليا والبحوث العلمية

 مادة )8(:  المقاصات العلمية

مرحلة الدراسات العليا من حضور بعض مقررات الدراسة ومن  يجوز أن يعفي الطالب في

إمتحاناتها إذا ثبت أنة حضر مقررات مماثلة وأدى اإلمتحان فيها بنجاح فى كلية جامعية أو 

معهد علمى معترف بهما ويشترط معادلة المادة العلمية للمقررات التى يعفى منها الطالب 

لكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث ويكون اإلعفاء بمعرفة األقسام العلمية وموافقة مجلس ا

بقرار من رئيس الجامعة على أن يكون اإلعفاء فى نفس المستوى العلمى أو من األعلى لألقل 

على أن يتقدم الطالب بطلب اإلعفاء فى بداية العام الجامعى ويتفضل السيد األستاذ/ وكيل الكلية 

تكليف السادة رؤساء األقسام العلمية بتشكيل )لجنة للمقاصات للدراسات العليا والبحوث العلمية ب

-العلمية ( والتى تتكون من :  

 . رئيس القسم المختص -

 . ( من أعضاء هيئة التدريس فى أقرب تخصص2) عدد -

 . مدير إدارة الدراسات العليا -

إلمتحان  فيها يتم عمل تقرير يتضمن إعفاء الطالب من المواد التى سبق له دراستها وأدى ا -

 -بنجاح ويكون مستوفياً األتى :
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الشهادة الحاصل عليها الطالب مشتملة على ) الدرجات التى حصل عليها الطالب بشرط أال  -

والتى تتحقق فيها الشروط  )يكون مضى أكثر من ثالث سنوات على الشهادة الحاصل عليها 

 األتية :

لب لمقرر معين منها مع المقرر المناظر تساوى عدد الساعات التى سبق أن درسها الطا -

 بالكلية.

 . المحتوى العلمى للمقررالذى سبق دراستة يعادل المحتوى العلمى للمقرر الجديد -

 

 مادة )9( شروط تسجيل المقررات العلمية 

  .تسجيل المقررات شرط أساسى لكى يسمح للطالب بالحضور وحساب المقررات الدراسية له -

شروط القسم العلمى وأن يحصل على موافقة مجلس القسم ومجلس الكلية  يستوفى الطالب -

 ويستوفي المستندات والنماذج المطلوبة من إدارة الدراسات العليا .

يجوز لطالب الدراسات العليا الجدد التسجيل فى  مقررين بالنسبة لتسجيالت الدورات الجديدة   -
لمية كمستمعين ويشترط لحضوراإلمتحان دراسيين من المقررات التي تدرس باألقسام الع

% من الساعات التدريسية للمقرروذلك  75النهائى إنتظام الطالب فى الدراسة بنسبة حضور 
  (1٧/11/2020)موافقة مجلس الكلية بتاريخ     لحين رود موافقة الجامعة على التسجيل.

 مادة )10( قواعد دراسة مقرر

يجوز فتح الدراسة بدبلومات الدراسات العليا ودرجتي الماجستير والدكتوراه  بصرف النظر  - 

 عن الحد األدنى لعدد الطالب المتقدمين بشرط أال تتحمل الجامعة نفقات انتداب التدريس. 

 يحق للطالب حذف / إضافة أي مقرر قبل نهاية األسبوع الثاني من بداية الفصل الدراسي.  -

%على األقل من الساعات التدريسية 75للطالب دخول اإلمتحان النهائى إال إذا حضر  اليسمح -

%من مجموع عدد الساعات التدريسية للمقرر ال يحق لة 25للمقرر فإذا تجاوزت نسبة غيابة 

دخول اإلمتحان إجبارياً ويجوز تدريس المقررات الدراسية لطالب الدراسات العليا بنظام التعليم 

% للتعليم 50ث تكون الدراسة بنمطى التعليم وجهاً والتعليم عن بعد ) بما اليتجاوز الهجين بحي

  .(14/10/2020موافقة مجلس الكلية بتاريخ )    (عن بعد

الكلية تقرير عن  مجلسليقدم  فى حالة إعارة المشرف على الرسالة إلى جهة خارج الجامعة -

المدى الذى وصل إلية الطالب فى إعداد الرسالة وفى ضوء ذلك يعين المجلس من يحل محلة أو 

من ينضم إلية فى اإلشراف .وبناء على ما سبق يستمر اإلشراف لعضو هيئة التدريس المعار أو 

 المنتدب على الرسائل العلمية المسجلة .

 بد من تواجد عضو هيئة التدريس على رأس العمل أما بالنسبة للتسجيالت الجديدة فال -

والمشاركة المستمرة مع الطالب وتحديد نقطة البحث وكذلك حضور السيمينارات الخاصة 

بالرسائل العلمية وجميع اإلجراءات الخاصة بالتسجيل .  ) قرار أ.د/ رئيس الجامعة رقم 

 . (10/3/2019( بتاريخ 666)
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 مادة )11( تقييم  المقرر الدراسي

 توزع درجات التصحيح على النحو التالى:

 

تحرير المقرر م

 ى

أعمال  عملى

 فصلية

المجمو شفوى

 ع

مقررات تشمل محاضرات نظرية  1

 ودروس عملية 

70 10 10 10 100 

 100 10 10 ـــــــ 80 مقررات تشمل محاضرات نظرية فقط  2

 100 10 10 10 70 مناقشات ) ماجستير + دكتوراة( 3

دكتوراة ( –ماجستير  –بحث ) دبلوم    100 ـــــــ ـــــــ 100 ـــــــ 

 

 مادة )12( مواعيد اإلمتحانات 

يتم تحديد مواعيد اإلمتحانات لكل فصل دراسى وإرسالها للجامعة للعرض على مجلس   

 الدراسات العليا والبحوث إلعتماد الموعد المحدد. 

 

 مادة )13( اللجان الخاصة باإلمتحانات

يعين مجلس الكلية بعد أخذ رأى مجلس القسم أحد أساتذة المادة ليتولى وضع موضوعات  -

اإلمتحانات التحريرية باإلشتراك مع القائم بالتدريس وذلك لكل مقرر على حدة ويراعى دورية 

 إشتراك أعضاء هيئة التدريس حسب األقدمية .

  .تحان أوراق األسئلة مرفقاً بها نموذج اإلجابةيقدم عضو هيئة التدريس المسئول عن اإلم -

ل لجنة اإلمتحانات فى كل مقرر من عضوين على األقل يختارهما مجلس الكلية بناء على تشك -

 طلب مجلس القسم المختص .

 . تشكل لجنة اإلمتحانات الشفهية من عضوين على األقل من أعضاء هيئة التدريس -

 . الممتحنين بالقرعة دون توجيه الطالب بممتحن بعينةيتم توزيع الطالب على لجنة  -

يقوم كل عضو هيئة تدريس بتقيييم الطالب بوضع درجتة منفرداًفى إستمارة تشمل ) إسم  -

ويتم تسليمها  توقيع الممتحن ( –درجة الطالب  –الدرجة العلمية  –إسم الممتحن  –الطالب 

  .للجنة األمتحان
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ع متوسط درجات كل طالب فى كل جزء من جزئيات اإلمتحان تقوم لجنة اإلمتحان بتجمي -

   .بكشف الدرجات ويوقع عليها جميع الممتحنين

 . ال تسرى قواعد الرأفة أو الرفع على نتائج الدراسات العليا -

 . يتم تسليم الكشوف ومعها اوراق الدرجات الخاصة بكل جزئية بمظروف يسلم للكنترول -

 

 تدريس أو معاونيهم أو العاملين اإلشتراك فى أعمال اإلمتحانات يحظر على أعضاء هيئة ال

 

التى يكون لهم فيها أقارب من الطالب حتى الدرجة الرابعة سواء بالنسب أو المصاهرة ويشمل 

ذلك كل ما يتعلق بأعمال اإلمتحانات وبصفة خاصة وضع اإلمتحانات وتصحيحها واإلشتراك 

 فى اإلمتحانات العملية والشفوية وأعمال السنة والمراقبة وأعمال الكنترول بكافة أنواعها. 

 

  مادة )14( قواعد اإلعتذارات عن دخول اإلمتحانات 

  -لمجلس الكلية النظر في اإلعتذارات المرضية عن أداء اإلمتحان وفقاً لما يلى :

يكون النظر فى األعذار المرضية من إختصاص مجلس الكلية بعد إعتماد الشهادات المرضية  -

 من اإلدارة الطبية .

قبل بدء اإلمتحان أو أثنائة أو خالل يومين أو أكثر  يقدم طلب اإلعتذار عن دخول اإلمتحان -

من تاريخ إنتهائه وال يلتفت إلي أي طلب يقدم بعد هذا التاريخ إال لعذر قهرى يقبله مجلس الكلية 

 ويقدم الطلب بإسم السيد األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث العلمية .

فور وصول الطالب إليها بإخطار الطالب للتقدم لإلدارة الطبية بذلك تقوم إدارة الدراسات العليا  -

. 

إذا كان مرض الطالب ال يمكنة من الحضور إلي اإلدارة الطبية فعلية أن يلجأ إلى أقرب  -

ً علية من الطبيب المعالج مع  مستشفى حكومى وأن يخطر الكلية فوراً  بتقرير المستشفى موقعا

من مدير المستشفى وتقوم الكلية بتحويلة إلى اإلدارة الطبية للنظر  بيان إسمة وتخصصة ومعتمداً 

 فى الحالة المرضية .

يجب البت فى اإلعتذارات ووضع التقرير الطبى عنها وإخطار شئون الدراسات العليا ولجان  -

 النظام والمراقبة بالكلية بأسرع وقت ممكن قبل إعالن نتائج اإلمتحانات بوقت كاف .

 

 مادة )15( رسم دخول اإلمتحان : 

دكتوراة ( وخمسون جنيهاً عن  –ماجستير  –جنيهان لطالب الدراسات العليا )دبلوم  -

.كل سنة تلى المدة المنصوص عليها في اللوائح الداخلية للكليات  
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  مادة )16( أعمال اإلمتحانات

(وينطبق عليها نفس دكتوراة  –اجستير  –وتشمل اإلمتحانات الواردة بالئحة الكلية )دبلومات 

القواعد الموضحة لمرحلة البكالوريوس من حيث تشكيل اللجان وصرف المكافأت ويحل مدير 

إدارة الدراسات العليا محل مدير إدارة شئون التعليم وكذا الموظف المختص فى كل ما ورد فى 

اسات العليا مرحلةالبكالوريوس وتكون األولوية لإلشتراك فى هذة اللجان للعاملين بقطاع الدر

 .والعالقات الثقافية والبحوث

 أوال: لجان المراقبه ورصد الدرجات ) الكنترول( ويكون مهمتها :

 قبل االمتحان -أ

استالم كراسات االجابه وختمها بخاتم اللجنة وتعد األوراق المطلوبة لكل مادة وتختم بتاريخ -1

 االمتحان.

 من لجنه اإلعداد .إستالم قوائم بأسماء المتقدمين لالمتحان  -2

 إستالم كشوف الرصد ومراجعتها بدقة للتأكد من صحة مايلي :-3

 المواد المتخلف فيها الطالب من سنوات سابقة.  -أ         

 المواد التي سبق للطالب النجاح فيها وتقديراتها ومواد التحميل. -ب        

 الغياب السابق ومدى قبول العذر من عدمه.  -ج        

 ي مالحظات بشأن مده بقاء الطالب بفرقته وفرص الرسوبأ -د        

استالم مظاريف أوراق األسئلة قبل بدء االمتحان بأسبوع على األقل والتأكد من وجود -4

 ة وتاريخ االمتحان وعدد األوراقوالشعبالبيانات الضرورية على المظاريف تشمل اسم المادة 

 ل المظروف. وجود أصل األسئله داخ والتأكد من 

إستالم كشوف أعمال السنة موقع عليها من السادة الممتحنين ومعتمدة من رئيس القسم  -5

 ويجب أن يتم ذلك قبل اإلمتحان التحريري لرصدها بكشوف الرصد.

إستالم صور لجان الممتحنين وصور من الخطط لتحديد اسم الممتحن وعدد ساعات  -6 

 . المقرر

 أثناء االمتحان -ب

ن بين أعضاء اللجنة وتكون م )الكنترول( مراقبا عاما للفرقة رئيس لجنة المراقبة العامةيحدد 

 على النحو التالي : تهامسئولي

 

اتخاذ كافة اإلجراءات الكفيلة لحسن سير العمل بلجان االمتحان والمرور على اللجان -1

االمتحان بربع ساعةعلي  تواجد قبل بدءالاالمتحان واإلشراف عليه ويجب  سير المختلفة لمتابعة

 األقل 

إستالم مظاريف األسئلة الخاصة بمادة االمتحان وفق الجدول بعد التحقق من البيانات  -2

 المدونة عليها من الخارج قبل موعد جلسة االمتحان لما اليقل عن ربع ساعة. 

 االحتفاظ بملف كامل لبيانات كل شعبة متضمناً : -3

 قوائم أرقام جلوس وأسماء الطالب.   -     
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 كشوف بأسماء الطالب المتخلفين بالمادة أن وجد.  -     

 كشف بيان توزيع المراقبات   والمالحظات باللجان.  -     

اإلشراف على حضور المراقبين والمالحظين وتوقيع كل منهم قرين اسمه بعد تسليم  -4

 لهم المالحظات.  كراسات االجابه الخاصه بالطلبة التي يوكل

 . توزيع أوراق األسئلة على المراقبين -5

في حالة غياب أو تأخر بعض المراقبين يندب من االحتياطيين من يقوم بعملهم ويثبت ذلك  -6

 في التقرير اليومي. 

إخطار السيد األستاذ الدكتور عميد الكلية عن كل من يتأخر أو يتغيب عن موعد الجلسة  -7

 وم إلتخاذ ما يراه. وذلك في نفس الي

يجوز له قراءة اي كلمةأو عبارةغير َواضحة في ورقة األسئلة بعد الرجوع إلى أصل  -8

 األسئله ويكون ذلك دفعة واحدة لطالب كل لجنة. 

( دقيقة ١٥في حالة تأخر الطالب عن موعد بدء االمتحان بعذر مقبول مدة ال تزيد عن ) -9

 يجوز أن يسمح له بدخول االمتحان. 

ال يسمح لخروج أي طالب من لجنة االمتحان إال بعد مضي نصف الوقت المخصص  -10

 اإلمتحان. 

 اعتماد إستمارة حصر الغياب للجان وإستمارة حصر كلي لفترة اإلمتحان  -11

 يقوم بتسليم األتي إلى الكنترول المختص : -12

 إعادة أوراق األسئلة الزائدة وأصول األسئلة.  -        

 . تقرير عن سير االمتحان موضحاً به أي مالحظات -        

 

 .*** قبيل إنقضاء االمتحان يقوم عميد الكلية باإلجتماع مع السادة أعضاء هيئة التدريس

*** مع بداية كل إمتحان تحريري يصدر العميد قرار بتحديد من ينيبه من أعضاء هيئة 

التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والخاصة ( من الالئحة ١٢٥التدريس لتطبيق المادة رقم )

 بحاالت الغش والتي تنص على األتي :

" كل طالب يرتكب غشا في إمتحان أو شروعا فيه ويضبط في حاله في حالة تلبس يخرجة 

العميد أو من ينوب عنه من لجنة اإلمتحان ويحرم من دخول اإلمتحان في باقي المواد ويعتبر 

 د هذا اإلمتحان ويحال إلى مجلس التأديب"واالطالب راسبا في جميع م

 

 في حالة ضبط الطالب متلبسأ بالغش يتبع االتي:

 

يحرر محضر ابتدائي بالواقعة ويوقع علية الطالب ويقوم بالتحقيق في هذا المحضر إما  -1

 عضو بالشئون القانونية أو عضو هيئة التدريس غير الذي ضبط حالة الغش.

 يحرز وسيلة الغش. -2

يعرض األمر على السيد األستاذ الدكتور / عميد الكلية لتوقيع الجزاء المناسب ويحال إلى   -3

  مجلس تأديب وإعالن ذلك على لوحة إمتحان اللجان.
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( من قانون تنظيم الجامعات هذا النظام ١٨٠يخضع الطالب للنظام التأديبي وتبين الماده ) ***

 وتحدد العقوبات التأديبية. 

 

 لتأديبية هي :العقوبات ا

 

 أو كتابة.  التنبيه شفاهة-1

 . اإلنذار-2

 الحرمان من بعض الخدمات الطالبية. -3

 الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة ال تجاوز شهرا. -4

 أو فصل  واحد أو أكثر.  الفصل من الكلية لمدة ال تجاوز شهرااو فصال دراسي-5

 الحرمان من اإلمتحان في مقرر أو أكثر.  -6

وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمده ال تجاوز شهرين أو لمدة فصل  -7

 دراسي. 

 حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراة مدة فصل دراسي أو أكثر. -8

ألخرى ويترتب عليه عدم الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات ا-9

صالحية الطالب للقيد أو التقدم إلى االمتحان في جامعات جمهورية مصر العربية ويجوز األمر 

بإعالن القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية وإبالغ القرار إلى ولي أمرالطالب وتحفظ 

لجامعه أن يعيد النظر في لمجلس اوالقرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية في ملف الطالب 

 القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي ثالث سنوات على األقل من تاريخ صدور القرار.

 من الالئحه التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وتعديالته(١٢٦)مادة 

 

 الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات :

 

األربع األولي المبينة في الماده السابقة األساتذة واألساتذة المساعدون ولهم توقيع العقوبات  -

 الطالب أثناء الدروس عما يقع من

 والمحاضرات واألنشطة الجامعية المختلفة.   

 عميد الكلية وله توقيع العقوبات الثماني األولى  -

 رئيس الجامعة وله توقيع جميع العقوبات عدا المادة األخيرة  -

 مجلس التأديب وله توقيع جميع العقوبات  -

 من الالئحه التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وتعديالته( ١٢٧) مادة 

إال  (١٢٦ال توقع عقوبة من العقوبات الواردة في البند الخامس وما بعده من المادة )  ***

بعد التحقيق مع الطالب كلية وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه فإذا لم يحضر في الموعد 

)مادة  المحدد للتحقيق سقط حقه في سماع أقواله ويتولى التحقيق من ينتدبه عميد الكلية. 

 . من الالئحه التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وتعديالته( ١٢٨
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ً للمادة *** القرارات التي تصدر من  الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية وفقا

ً من مجلس  التأديب ١٢٧ تكون نهائية ومع ذلك تجوز المعارضة في القرار الصادر غيابيا

وذلك في خالل أسبوع من تاريخ إعالنه إلى الطالب أو ولي أمره ويجوز للطالب التظلم من 

امعة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ إبالغه قرار مجلس التأديب بطلب يقدمه إلى رئيس الج

 بالقرار ويعرض رئيس الجامعة ما يقدم إلية من تظلمات على مجلس الجامعة للنظر . 

 ثانيأ: الرصد بكشوف الرصد : 

عدم الكشط وإستخدام الكوريكتورفي كشوف الرصد وعند اإلضطرار إلى الشطب يتم توقيع  -

نتيجة خالي للعضو الكنترول توقيعها واضحاً بجانب الشطب ويراعي أن يكون الكشف النهائي 

 . من الكشط أو الشطب أو الكوريكتور أو غير ذلك

 ترتيب كراسات اإلجابة حسب أرقام الجلوس.  -

 ة في كشوف. السنات أعمال ترصد درج -

 ترصد درجات االمتحان التحريري أو الدرجة النهائية ويحسب المجموع لكل مادة.  -

ً على  - ً وخارجيا تجمع درجات الطالب الناجح لإلستخراج المجموع الكلي ويراجع ذلك داخليا

 ورقة اإلجابة مرتين ويحسب التقدير النهائي للطالب على أساس مجموع درجات مواد

 . اإلمتحانات الناجح فيها الطالب

 ضح فيها:ويتعد إحصائية نهائية  -

  .عدد المتقدمين لإلمتحان -     

 . عدد الحاضرين -     

  .عدد الغائبين -     

 . عدد الناجحين -     

  .عدد الراسبين -     

 . النسبة المئوية للنجاح -     

من الالئحه التنفيذية  ٨٠)مادة  .عن اإلمتحان بغير عذر مقبول راسبا غائبيعتبر الطالب ال -

 م(  ٢٠١٥لسنه  ١٤٧٤لقانون تنظيم الجامعات وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 تعرض النتيجة على مجلس الكلية إلقرارها.  -

 توقع النتيجة من عميد الكلية خاليه من أي كشط أو مسح أو شطب.  -

تسلم نسخة من النتيجة إلدارة الدراسات العليا بالجامعة على أن يتضمن اي تصحيح أو كشط  -

 فيها توقيعا للجنة المراجعة وإعتماد عميد الكلية خاتم شعار النسر بالكلية. 

 مادة )١٧( التظلمات
 

األصلية  لورقةالسماح للطالب برؤية صورة طبق األصل من ورقة اإلجابة الخاصة بة بدالً من ا
 في حالة طلبة ذلك وفقاً للشروط التالية :

أن يقتصر ذلك على مراجعة التأكد من تصحيح كل أجزاء اإلجابة وصحة الرصد أي  -

 المراجعة المادية فقط. 
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( جنية إلى ١٥٠أن يتم ذلك مقابل مبلغ مائة وخمسون جنيهاً يتم تحصيلها على أن يورد مبلغ ) -

 صندوق التطوير بالكلية. 

 أن تشكل لجنة لإلطالع على صوره كراسة الطالب بإشراف عميد الكلية وتتكون من كل من : -

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث العلمية  -        

 رئيس الكنترول  -        

 عضوان من أعضاء الكنترول على أال يكون منهم أحد من أساتذة المادة.  -        

 ( يوم من تاريخ إعالن النتيجة. ١٥تقدم الطلبات في حدود ) -

 يتم إسترداد المبلغ في حالة صحة التظلم المقدم من الطالب. -

 

 مادة )١٨( مواصفات الرسائل العلمية 

 يتم العمل بالقواعد األتية عند إعداد الرسائل الجامعية : 

 تحتوي صفحة عنوان الرساله الجامعية على األتي  -

 اسم جامعة المنوفية والكلية في أعلى الركن األيمن.  -

 عنوان الرسالة بالكامل واسم الباحث ثالثي.  -

 أسماء المشرفين وألقابهم ومناصبهم  -

 تاريخ االنتهاء من الرسالة )الشهر والعام(.  -

 يكتب العنوان على جانبي الرسالة باللغة العربية واإلنجليزية.  -

 م(٢٩٧م  ٢١٠)  A4ة على ورق أبيض تطبع النسخ الورقي -

يتم ترقيم صفحات ما قبل المقدمة بالحروف األبجدية ، أما ترقيم المتن فيكون باألرقام الهندية  -

 حتى نهاية الرسالة بما فى ذلك المالحق وقوائم المراجع .

ت سم على أن يراعى إحتياجا 2,5سم والجانب األخر مقدارة  3,5يترك هامش علوى مقدارة  -

 . التجليد

 سم . 2,5يترك هامش علوى وهامش سفلى كل منهما  -

تكون المسافة بين السطور) مفرد ( بالنسبة للكتابة باللغة العربية .وتكون المسافة بين السطور  -

 ) سطر ونصف ( بالنسبة للكتابة بلغة أجنبية .

لعناوين  20ة وحجم للعناوين الفرعي 18للنص و 16يستخدم )الخط العربى التقليدى( بحجم  -

 الفصول واألبواب .

 تقدم الرسالة مطبوعة على الورق من الوجهين . -

 يتم تجليد الرسالة باللون األسود لدرجة الدكتوراة واللون البنى للماجستير .  -

 ( محاضر انعقاد اللجان ١٩مادة )

التأهيلي( وذلك لجنة االمتحان  –يتم تحريرمحضر إلنعقاد لجان المناقشة  ) لجنة الحكم 
)موافقة مجلس الكليه  ئحة الداخلية للكليةلإلطمئنان على قانونية إنعقاد لجان المناقشة طبقاً للال

  .(١٧/٦/٢٠٢٠بتاريخ
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  محضر
 دكتوراه (  -انعقاد لجنة مناقشة الرسائل )ماجستير

******** 
 العليـــــــابناءا علي موافقة السيد أ.د/ نائب رئيس الجامعة للدراسات 

/                 علي اعتماد تشكيل لجنة     والبحوث بتاريخ     /  

............................................................................................................ الحكم علي الرسالة العلمية للطالب/ 

 المسجل 

 ............................................................ دورة : .................................................................. لدرجة :

 -موضوع الرسالة :
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

لجنة المناقشة يوم          المؤافق      /     /            فقد تقرر عقد

           -لجنة المحكمين :

 التوقيع الوظيفة وجهة العمل أسم العضو م

    

    

    

    

    

 

 هذا للعلم وأتحاذ الالزم ، ، ، 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ، ، ، 

 
 وكيل الكلية                 مدير إدارة                                                       

 
 للدراسات العليا والبحوث              العليــــــا     اتلدراســـــــــــــــــا

                       .د/ أ                                         أ/ 
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 محضر 
 لجان االمتحان التاهيلي  )الشامل (  لدرجةانعقاد 
 " دكتور الفلسفة " في العلوم الزراعية 

****** 
 بناءا علي موافقة السيد أ.د/ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليـــــــا

 والبحوث بتاريخ     /     /           علي اعتماد تشكيل لجنـة االمتحان 

 .......................................... دورة : ........................................................................................االمتحان التاهيلي للطالب/  

 -موضوع الرسالة :
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 لجنة االمتحان  يوم            المؤافق    /    /               فقد تقرر عقد
  

           -لجنة الممتحنين :

 التوقيع الوظيفة وجهة العمل أسم العضو م

    

    

    

    

    

 هذا للعلم وأتحاذ الالزم ، ، ، 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ، ، ، 
 
 

 وكيل الكلية                 مدير إدارة                                                     
 

 للدراسات العليا والبحوث              العليــــــا     اتلدراســـــــــــــــــا
 

                       .د/ أ                                             أ/  
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الحاسب  –اللغة األلمانية  –اللغة اإلنجليزية )( األكواد الخاصة بالمقررات الدراسية  ٢٠مادة )

 األلي(

                                                      )موافقة مجلس الكليه بتاريخ ٢٠٢٠/٢/١٩ (

 

 

 

 

 

 

 م

 

 القسم العلمى

 عدد الساعات كود المقرر

 عملى نظرى اللغة األلمانية اللغة اإلنجليزية الحاسب األلى

 - 3 707ر  606 ر  605 ر اإلرشاد الزراعى 1

 - 3 707ق  606 ق 605 ق الزراعية عمالاألقتصاد الزراعى وإدارة األ 2

 - 3 707 م  606 م 605 م المحاصيل 3

 - 3 707 ن 606ن 605 ن الزراعىالنبات  4

 - 3 707 ب 606ب   605 ب البساتين 5

 - 3 707 و  606 و 605 و الوراثه 6

 - 3 707 أ 606 أ 605 أ علوم األراضى 7

 - 3 707 هـ 606هـ   605 هـ الهندسه الزراعية والنظم الحيويه 8

 - 3 707 ك 606ك 605 ك الكيمياء الحيويه الزراعية 9

 - 3 707 غ 606غ 605 غ وتكنولوجيا األغذيةعلوم  10

 - 3 707 ل 606 ل 605 ل علوم وتكنولوجيا األلبان 11

 - 3 707 ح  606 ح 605 ح اإلنتاج الحيوانى 12

 - 3 707 د 606 د 605 د إنتاج الدواجن 13

 - 3 707 ت 606 ت  605 ت مبيدات األفات 14

 - 3 707 ش 606 ش 605 ش الحشرات اإلقتصادية 15
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 ى( تشكيل لجنة اإلمتحان التأهيل٢١مادة)

تشكل لجنة اإلمتحان التأهيلى الشامل من خمسة أعضاء ثالثة علي األكثر من داخل القسم   -

واإلثنين األخرين من خارج القسم وفى تخصصات مرتبطة بدراسة الطالب ويجوز إشتراك 

من  25نص المادة  )  ال تقل أقدميته عن ثالث سنواتمدرس واحد فى هذا التشكيل بحيث 

 الالئحة الداخلية للكلية (

"ووجوب أن يكون أحد أعضاء لجنة اإلمتحان التأهيلى الشفهى الشامل من خارج الكلية ومن 

) توصية لجنة الدراسات العليا  نفس تخصص القسم " إذا لم يوجد التخصص المطلوب بالقسم

  18/9/2011بمجلس الكلية بتاريخ 

 األوراق المطلوبه لتشكيل لجنة الفحص والمناقشة 

مذكرة التشكيل  -1  

صور شخصية  ٣طلب مناقشة +٣ -2  

  الكعبة موقعة من لجنة اإلشرافالرسالة  -٣

شهادة إجتياز اللغة اإلنجليزية  -٤  

شهادة الحاسب اآللي )لطالب الدكتوراة(  -٥  

بالجامعة خطاب االقتباس من المكتبة الرقمية  -٦  

( ملخصات للرسالة باللغة العربية واإلنجليزية ٣نبذ و) (٣عدد ) -٧  

 األوراق المطلوبة لمنح الدرجة 

مذكرة المنح -١  

نسخة من الرسالة المجلدة  ٢ -٢  

أوراق تسجيل البحث  -٣  

نشر البحث  -٤  

استماره الحصر وتجميع البيانات واإلرشادات -٥  

إستمارة تحرير الشهادة األصلية  -٦  

التقرير الجماعي والتقارير الفردية  -٧  

إسطوانة تتضمن الرسالة -9        إستالم األسطوانة من المكتبة الرقمية بالجامعةإيصال  -٨  
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 مقدمة
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 "وقل ربي زدنى علما"
 صدق هللا العظيم


فددييزلعدداليأقدد ممع دد للمعلدديازل رزعدديزلمنوفيدداوى ددن ددا جامعددا–عددارزأتكليددازل رلقدد 
بىموزكبددازلمقدد مزئاللمطددو لدد ازي مددسسددعاوأ ددتشمشدديا مددقزألىسددععابزلشددفدديصددب دد ىم

اتزل ىلداىزلمالدازألعلدنللاامعدات دجولمىزسدمااةازلعلداىزلمعبفداويدفدبزلمضطيزلعالم
زلكليا  ده فض ..شمق مأمقب ىشحقيقزلغاياتلماممسسأنزلمعلياىزلعلا ماطب قزلميف

بزل رزسدداتحلددازلبلددالور ويوحيدد شعمبددبزسدداتزلعليدداةعدد فصددل اعدد م رزلالئحددازلا ةدد  لل
فصدل اعد فدننىبالمدالي-اطو لدبزتغيدبعلنفمدبضللمطو بزشتةمعه مسمقال ا يا كزلعليا
شطلد امناأقببكلمجبزءزتشطو ب اعلنأزإفنبس ولاأكبفبحلازلبلالور ويةوبمالئحا

مم فقدداشفاعدد سددب سمددسحبكددازلعلدداىزلمكنولوجيدداسددب عازلمالحددقيفددا دزئمدد لمظددوبمددزال
...ب  ىزأللفيددازلميالديددازلةالةدداشددىزلعينمددسمطلددسزلقددبنزلحددادف ددا حدد زآزلمعلومددات.

ملدانفيدتاىزلمعلوماشيداىزلمكنولوجيدازلعاليداىزلادود زلشداملا..المزلعولعصبج ة شعار 
إالللمام  ىزلممفوق.

زترزبيدداىزلقددوز ي ىزلقدده زلالئحدداألحلددامقددا ونشنظدديازلاامعدداتىالئحمددتزلمنفيهىشخضددس دد
زلام ور ازلمع لال ما.

"وهللاىليزلموفيقووو"
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 األولالباب 
  يةللكل ةاألقسام العلمي

 وتخصصاتهاا يالعل ةالعلمي توالدرجا
 

تعذزفبىزلم م ع داض عةنوكوى ميا ملعسما قشبعساخميازلكلم شش(:1مادة )
 .(1)ى بي ذلكج ىلرقاومممي شخصصيكيان


زلماليدازلشد ادزتزلعليداازل رزعدا ناءعلنطل مالداكليداشمنحجامعازلمنوفي:(2مادة )

صاتزلعلميالألقسامىفبىع ا:صزلمخفيلماةع ش اد درجازلبلالور ويوىذلك
زلعلياتلومزل رزساد ال :أى

 ا يا :درجا"زلماجسميب"فيزلعلومزل رزعيا
 الةا:درجا"دكمورزلفلسفا"فيزلعلومزل رزعيا

 

."زساتزلعليارد لومزل "لدخملفالمزلمخصصاتزل رزعياز"2"قارةبي ج ىل:(3مادة )
"زلفلسدفا"ى"دكمدورزلماجسدميب"زلمخصصاتزلمخملفدالد رجمن"3"قارةبي ج ىل:(4مادة )

."فنزلعلومزل رزعيا
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(:زألقسامزلعلمياللكلياىفبىع ازلمممي  .1ج ىلرقا)

 القسم العلمى م
الرقم 
 الكودى

 التخصص المتميزة داخل القسمفروع 

دزإلرشادزل رزعيرزإلرشادزل رزعيىزلماممسزلب في1
دزلماممسزلب في

ددقزالقمصادزل رزعي2
ددحزإل ماجزلحيوز ي3
دإ ماجزل ىزج دإ ماجزل ىزج 4

دإ ماجزألسماك
دزلفاك دابزلبساشيد 5

دزلخضدب
د باشاتزل  نا

دزلحشبزتزالقمصادياشزلحشبزتزالقمصادياىزلحيوزنزل رزعن6
دزلحيوزنزل رزعي

ددأعلومزألرزضي7
ددغعلومىشكنولوجيازألغهيا8
ددلعلومىشكنولوجيازأللبان9
ددكزلكيمياءزلحيو ازل رزعيا10
دزلنباتزل رزعننزلنبداتزل رزعي11

دأمبزضزلنبات
زلميلبىبيولوجيازل رزعياد

ددتمبي زتزآفدات12
ددمزلمحاصيدد 13
دد دزل ن سازل رزعيدا14
ددىزلورز دددا15



 المنوفيةجامعة 

Menoufia University 

 

 كلية الزراعة

Faculty of Agriculture 

 

 29 

(:زلمخصصاتزلمخملفالد"د لومزل رزساتزلعليا"2ج ىلرقا)

 القسم العلمى مدة الدراسة تخصص الدبلوم م

ىزلماممسعامىزح زلببزمجزإلرشاديا1 زل رزعي زإلرشاد
زلب في عامىزح زلمخطيعزلب في2

زالقمصادزل رزعيىإدزر زألعمالعامىزح زلمنميازلب فيا3
زل رزعيا عامانزلمسو قىزلماار زلخارجياللمنمااتزل رزعيا4

زإل ماجزلحيوز يعامىزح شببياىإ ماجزلحيوز اتزلم رعيا5
عامىزح زإل ماجزلحيوز يفيزلبيئازلصحبزى اشنميا6
إ ماجزل ىزج ىزألسماكعامىزح شببياىإ ماجزل ىزج 7
عامىزح جود زإل ماجزل زجني8
عامىزح إ ماجزألسماك9

زلبساشي عامىزح زل رزعاتزلمحميا10
عامانمشاش زلبساشي 11
ىزلحيوزنعامىزح آفاتزلبيئازلصحبزى ا12 زالقمصاديا زلحشبزت

زل رزعي عامىزح زآفاتزل رزعيا13
عامانزلنح ىزلحب ب14
علومزألرزضيعامىزح زسمصالحزألرزضي15
عامىزح شحسي ىصيا ازألرزضي16
علومىشكنولوجيازألغهياعامىزح شكنولوجيازألغهيا17
عامانىحمايازلمسم لكمبزقباجود زألغهيا18
علومىشكنولوجيازأللبانعامىزح مبزقباجود زللب ىمنمااشت19
زلكيمياءزلحيو ازل رزعياعامىزح كيمياءزلمحالي زل رزعيا20
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عامانكيمياءشلوثزلبيئا21
مبي زتزآفاتعامىزح مبي زتزآفات22
عامىزح ملافحاآفاتزلصوبىزلمحميات23
زلمحاصي عامىزح زرزعازألرزضيزلصحبزى ا24
عامىزح إ ماجزلمقاىي25
زلنباتزل رزعيعامىزح فسيولوجيا موزلنباتشحتزلظبىفزلصحبزى ا26
عامىزح أمبزضزلنباتىملافحم افيزألرزضيزلا ة  27
ىزح عامزلميلبىبيولوجيازل رزعيازلمطبيقيا28
ىزلنظاعامىزح زلقويىزآالتزل رزعيا29 زل رزعيا زل ن سا

زلحيو ا عامىزح  ظاىشكنولوجيازلبيزلح ة 30
زلورز اعامىزح زل ن سازلورز يا31
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(:شخصصاتدرجمن"زلماجسميب"ى"دكمورزلفلسفا"فنزلعلومزل رزعيا3ج ىلرقا)

  القسم العلمى المعنى  تخصـص الدرجـة م

1
2

زإلرشادزل رزعيىزلماممس Agric. Extensionزإلرشادزل رزعي
زلب في

Agric. Extension and Rural 

Sociology 
 Rural Sociologyزلماممسزلب في

ىإدزر زالقمصادزل رزعي  Agric. Economicsزالقمصادزل رزعي3
زألعمال

Agric. Economics and 

Agribusiness Management 

 

 Animal Productionزإل ماجزلحيوز ي Animal Productionزإل ماجزلحيوز ي4

5
6

 Poultry Production andإ ماجزل ىزج ىزألسماك Poultry Productionإ ماجزل ىزج 

fishes 
 Fish Productionإ ماجزألسماك

7
8
9

 Pomologyزلفاك دا

 Oliricultureزلخضدب  Horticultureزلبساشي 

 Ornamental Plants باشاتزل  نا

 Soilsعلومزألرزضي Soilsزألرزضن10

11
12

زلحشبزتزالقمصاديا Economic Entomologyزلحشبزتزالقمصاديا
ىزلحيوزنزل رزعن

Economic Entomology 

Agric. Zoology 
 Agric. Zoologyزلحيوزنزل رزعن

 Food Science and Technologyعلومىشكنولوجيازألغهيا Food Industryزلصناعاتزلغهزئيا13

 Dairy Science and Technologyعلومىشكنولوجيازأللبان Dairyزأللبدان14

 Agric. Biochemistryزلكيمياءزلحيو ازل رزعيا Agric. Biochemistryزلكيمياءزلحيو ازل رزعيا15

 Pesticide Scienceمبي زتزآفات Pesticidesمبي زتزآفات16

 Crops Scienceزلمحاصي  Field Cropsزلمحاصي زلحقليا17

18
19
20

 Agric. Botanyزلنباتزل رزعن

 Agric. Microbiologyزلميلبىبيولوجيازل رزعيا Agric. Botanyزلنباتزل رزعي

 Plant Pathologyزلنباتأمبزض

زل رزعيا  Agric. Engineeringزل ن سازل رزعيا21 ىزلنظازل ن سا
زلحيو ا

Agric. Engineering and 

Biosystem 

  Geneticsزلورز دا  Geneticsزلورز دا22
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 دبلوم الدراسات العلياالباب الثاني 
 

 :(: طبيعة الدراسة5مادة )

ش اعددام رزتعلميدداذزتطبيعدداشطبيقيدداومددبرزسدداتزلعليددامقدد لدد  لوماتزلاىلزل رزسدداشمندد
 مدد  كدد فصدد"ي جددامعيي )أربعددافصددولدرزسدديا(ماعددىزحدد )فصددلي درزسدديي (أىيجددامع

زشدتىشقو داخلفيمدترز داد معبفدازلطالد ىشنميداق لدي.ى دنش د فإا "أسبوع15 ييدرزس
 تأىعملت.طشا أىز مماماشتطاقزلعلميافنشخصصمعي ة خ فن 


 :(: شروط القبول6مادة )

زل رزعداأىحد  كليداتإلي علندرجازلبلدالور ويمد ص ه زل  لوماتزلحاييقب للقي ف
لي علدنزلد رجاتزلاامةيدازلمعادلدا)ى حد دصدزلمعا  زلعليازل رزعيازلمعمبف  داوأىزلحا

 قمبزحمالازلكليا(.ززلاامعا ناءعلناذلكمال


 (: تاريخ التقدم:7مادة )

اأغسدط15 مد بفدنزلفمد"2"م زل  لوماتزلوزرد فدنجد ىلرقدايةأ ةمق مزلطال للقي
.أكمدوببى دندىر يسبممببم ك عاموحي يلونزلقي ل ىر ىزح  ك عامجامع15إلن

 ىقتىزح .يم د لومفكةبأيىالياوزللطال زلقي ف


 (: مواعيد الدراسة:8مادة )

  مالازلكليا.دلمايح ا مسائياشبعاصباحياأىمزل رزسالل  لوماتإ


 (: األوراق المطلوبة9مادة )

ليا.ازلمةمق مزلطال ةاألىرزق
."6"لنصزلماد ىقازل رجازلعلميازلاامةيازلمعادلاشبعا ش اد زلبلالور ويأى-أ
قطداعنزألعمدالزلعدامعلدنزل رزسداللممقد مي زلعداملي ةالحلومداأى موزفقاج ازلعمد-ب

ةال رزسا.ازريفي ع ز مظام بة اليعملونفيمق مونةنقهىزلخاص.أمازل
زلمسلحاعلديلقوزتةااي  ىزلمنظ رىموزفقاإدزر زلمأةمتللخ مازلعسلب ا)دشأماةةبت-ج

زسداللد  لومزلممقد م رزلمد   حد  ازألد دن شأجي زلخ مدازلعسدلب المد يفمايوأى(زل رزسا
لت.
.لكى سموفنملحقاش اةندزر زل رزساتزلعلياةالكلياهمار زلخاصا ميمألزالس-د
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 (: الرسوم الدراسية:10مادة )

 زلمقبر .زل رزسياسومبلز  ةسي    لومزل رزساتزلعليايقوم مقلةع قبولزلطال ل


 (: نظام الدراسة واالمتحانات:11مادة )

للقدوزئاا د لدومشبعد رزتزلمحد د لكدقبازلمسرز زساتزلعليا رزلمقي    لومزل زلطال مقوي-أ
أ زألقسدامزلعلميدا أخدهرةعد–زلكليدا حد دمالدا.ى"34"لدنإ"4"زىلأرقدام زلمبينافنج

ظدامفديحضدور م.ى اد علدنزلطالد زالبرش ريفنكد مقديزلموعاتضزلمو-زلمخمصا
ا داتمحمخدولزدامد ظ.ى حدبمزلطالد غيدبزلمندم%75ىمماةعادرىسدتةمعد لاليقد عد 

زلكليا.اازلحضورفي اةع موزفقامالبلايسموفن سيزلمقبرزتزلم
افدنفي دسبقلتزلنااحيزلمرزتب لومزل رزساتزلعليام زلمقديعفنزلطال زلمقي فن-ب

بمد رزتىزرد ةال  لومزلا ة ةشبطأاليلونقب زلمقه ت ااكمد لومآخبسا قوىذلكإذز
 أىمد مع د ب كلياآخدمذزكانزل  لومزلسا قإ  الثسنوزت.ىمكةبأعلن ااحتفي ا

زلمعندنوي وزسدطازلقسدازلعلمدر زلمسدمنبمعادلازلماد زلعلمياللمقدبرزتزلملدطفيشمببآخ
 ىزلبحوثةالاامعا.ازلكلياىمالازل رزساتزلعلياةمالإقبزر ا ا

ا رشبعدمقدبكد فديا ىشدف يا ىعمليا  ب بىشحا أىعمليا  ب بىشحأ ب ا بشحزالممحانيلون-ج
زلقسازلمعنن.ايامالصعلنشوزلكليا ناء ا مالربقلماي

مكونعلنمسدمو زلعدامزلكامد فازلنميااإموي درزسصرزتلك فبزلمقمحا اتزم بشا-د
  ايازلم  زلمقبر لل  لوم.يكلنفوعي زل رزسيي (.ىشبص زل رجاتزلن ائياكمامصل)للف
علدنتزلمقد ةبز سدروىشحبدرجاكليالك مقد100علنأسايزالممحا اتححيصةماش- د

:ماليزلنحوزل
(ممماز)100إلن85م 
()جي ج ز 85إلنأق م 75م 
( )جي75م  إلنأق65 م

)مقبول(65م  إلنأق50م 
ةيف(ض)50ق م أإلن30 م
(ز ةيفج ض)30أق م 
سةعد  ااحدتفدنجميدي   لومزلعامي م زلعامزألىلإلدنزلعدامزلةدا  قيمةنق زلطال زل-ى

 زلحالداةمقد مزلطالد لالممحدانفدنهر  ىفن دبع مق   فيماالةا كانرزسبرزتوأىبزلمق
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رسد يرزتزلمدبةدالمقمدال حميحالارسوبتةنقد للعدامزلةدا يزلعام.ىففام  بدىر وفمب
كدبررسدوبتفدنشنوفدنذز سزممحا داتزلعدامزلةدامدفي احي ةمق ملالممحانفي اللمب زلةالةدا

ى لدونورزتزلعدامزلةدا نبلدنمقدعززلنظدامه  دب لوموى سد ززلدهنقي    غرزتةلبزلمقفا 
مقبول.بة سبقىرس في ا مقيرزتزلمبفنزلمقت ااح

انفدنحدزلطالد لععداد ى مقد ملالممةبقديمد مقدبر  حالارسوبزلطال فدنأكةدبيف-ز
زها  ددسددرز لل نقيدد غددذزرسدد لمددب  ا يدداةلإوىي في ددافددنزلعددامزلمددالسددرزتزلمددنربزلمقدد

.زل  لوم
زهر لل رزسدال دبةفزلمد  زلمقدضدلد  لومعد ز ةقداءزلطالد للحصدولعلدنبالش   فم-ح

زل  لوم.
الةع مبىرعامي إ لومةع زسمنفاذ مبزتزلبسوبو زلاالياوزإعاد قي زلطال لنف-ط

 ق .علنزأل


 (: إجراءات المنح 12مادة )

دزلمحدد دةعدد  ااحددتفددنجميددسزلمددوزصزلطالدد د لددومزل رزسدداتزلعليددافددنزلمخصددحيمددن-أ
 مق ةبمقبولعلنزألق .
ازلطالد  دليع صدعزلكلدنللد رجاتزلحاوزلمامديعلنأسداللمخبجزلعامبة يحس زلمق-ب

.ى بدي "11" رقادم زلما" د" ندرس اوىبمطبيقماىردفنزلبرزتزلمنبفنإممحا اتزلمق
فنش اد زل  لوم.حصزل رزساىشق ةبزلنااصشخ
"3" رقددامددادفددنا علددنأ مدد د لومدداتزل رزسدداتزلعليدداوزلمبينددصدديملدد للطالدد زلحا-ج
اتصدفيشخصعيارز زلفنزلعلومميبسوزلمق مللمساي ل رجازلماجز  (شح ة"2"ىلرقا ىج)

:ابىطزلماليشزلماةسلتزل  لومةاليزلعلمازلقس
مدد إحدد  زلكليدداتايعادل ددامدد ددنةلددالور ويزلعلددومزل رزعيدداأىأنشكددوندرجمددتزلاامةيددازألىلددن-1

زلعليازل رزعيازلمعمبف  ا. زلمعا زلاامةياأى
."جي "رجازلبلالور ويع   زلعاملبة يق شقأنال-2
ب.ميسدرجازلماجص لوم مخص إرشباطشخصصزل-3
 لومةمةاةددا رزتزلددبمقددب.ىشعمبدد"جدد ز  جيدد"يقدد عدد صالصددزتمددوزدزلمخبة مموسددعشقددعلدديزلحصددول-4

بزلشةبازلمعنيداغيدب جلخبصاإعطاءفأىوزلشع زلمخالفا انخبللشةبالايصرزتزلمخصبزلمقزسمكمال
متللمساي بصص(فنشحسي فصزتزلمخبرفنمق"ز  ج جي)"ززلشبطهموفنل سزلم
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 درجة الماجستير في العلوم الزراعية :الباب الثالث
 

 (: شروط التسجيل:13مادة )

يشمبطفيشساي زلطال ل رجازلماجسميبفيزلعلومزل رزعيافيزلمخصصداتزلمخملفداومدا
ةلي:

حاصال عليأيم :أىال :أنيلون
رجددا لزسددا ر شددع زلمخصددصزلمبشبطدداةال  إحددمدديدداعدرجدداةلددالور ويزلعلددومزل رز-أ

 كلياتزل رزعاةالاامعاتزلمعمبف  ا.ح  إبمميسزلماج
زلعامأىشةبامخالفاللشةباياجزل رزعم شةبازإل-درجاةلالور ويزلعلومزل رزعيا-ب

حلدددازلبلدددالور ويبياةمصدددرزتزلشدددةبازلمخصبلمقدددزسدددمكمالتطبزلمخصصددديازلمعنيددداوةشددد
غ زلمساي فيت.بةزلهيصىزلمناسباللمخص

 زلمخصدصمدوزد زتبة شقد مموسع يق  ىال  "جي" ع  زلبلالور وي رجا ل زلعام بة زلمق يق  أال-
 ى وزفدق للمسداي  زلمؤ لدا ياصدزلمخص رزتبزلمقد زلمعندن اسدزلق االدم د ى حد. "جد ز   جيد" ع 

. زلكليا امال علي ا
 ا يددا :ةددماقبددولزلممقدد مي مدد خب ادديزلكليدداتىزلمعا دد زلمدديشمددنحدرجددازلبلددالور ويفددي

مااالتزرزعياةمسميغيب"ةلالور ويزلعلومزل رزعيا"وىذلكةالشبىطزلماليا:
للاامعاتموزفقازلمالازألعلن -1
 زلحصولعليدرجا"جي "عليزألق كمق ةبعامل رجازلبلالور وي -2

زسددمكمالزلمقددبرزتزلمخصصددياللشددةبازلمعنيددا)زلمؤ لدداللمسدداي (وىزلحصددولعلددي -3
 مموسعشق ةبزتاليق ع "جي ج ز ".

ادالعةالمبمدبشصصدخشفديايدزلعلتزسدارزل م لدودي علديلصدزلحاطالبوزقبولزل الةا :يا
بىطشالبوىيازعرويزلعلومزل ر لالوةارجديعلول احص قبطساشتةةزسار لل يزلممق م

ا.ح زلالئ ه"م 12"رقازلماد م و"ج"ن بزل فيدرزلوز
  .قزأليعلا يعبو أسيومةلم  ازسرلل ةمفبغأنرزةعا :


 (: استكمال المقررات التخصصية المؤهلة للتسجيل14مادة )

زلمطلوبددارزتبزألقسددامزلعلميددازلمعنيددازلمقددااددالمياتصددعلددنشوزلكليددا ندداء امالددديحدد 
طبمشدى ن داومدرزسديالكد   ىحد18ىبمااليق ع وزلمخصصىزلمؤ لاللساي السمكمال
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 رزت.ب زلمقه زممحا اتفن ز "ج جي"زتبة حصولزلطال علنمموسعشق


 القبول:(: امتحان 15مادة )

د ىأنيحدقبدولةالقسدازلمخدمصوزممحان موزفقامالازلكلياعق ةعازلقساياوزلمال
 لا اشتفنك دىر .مدزلطالبزلمقبولي حس إ ع


 (: إجراءات التسجيل:16مادة )

:زساتزلعلياةالكليا رةمق مزلطال ةاألىرزقزلمالياإلنإدزر زل
ن ا.ميسمرمسمخبجش اد زلميالدأى-1
ش اد زلبلالور وي.-2
حلازلبلالور وي.بلميزس رزلسا زل-3
 شنطبقعلي ا ه زلحالا(.)لمياصرزتزلمخصبزلمقزسمكمالش اد -4
شبع مخصدصدرجدازلماجسدميبزلممقد ملدتوبزسداتزلعليدافدنشخصدصمد رش ادد لومزل-5
. زلحالا(هعلي ا لم شنطبق) لوم للزل رزسيا سىزل
لحاعلدنسدازلعسلب اوأىموزفقدا يئدازلمنظدياىزلمد ر  ةدالقوزتزلم مش اد شأديازلخ-6
 ن الثسنوزت.د الم  ح  ازألبلسمازلع ع شأجي زلخ ايفيمأى.اسز رزل
امدزألعمدالزلعدامىزلخداصوأيلي ةالحلومداأىقطداعمي زلعدا مموزفقاج ازلعم للممقد-7
زسا. ريفي ع ز مظام اةالةنقبزرمون ة اليعملونفيمقهزل
 زساتزلعلياةالكليا. رلكى سموفنملحقاش اةندزر زلها صزلخازالسممار ملئ-8


 (: نظام الدراسة:17مادة )

مدوعرزساتزلعليااليقد ما زتزلبردم مق اعسز رجازلماجسميب  ريقومزلطال زلمسا ل
د زلمخصدصىزلمدوزدزلمبشبطداةدتوةحيد اليقد عدبعفدفدي  ىحد24سياعد زر زش ازل ىح

زت عدد سددتىحددفسددت مدديلعجزلقسددازلراخددزسددازلطالدد مدد  ررزتزلمبشبطددا بىحدد زتزلمقدد
اصدداةددتزسدداتزلعليددالكدد طالدد  وزسددطالانددازإلشددبزفزلخرزتزل برزخميددارمقددادرزسدديا.ى ددم

ازسداتزلعليداىزلبحدوثفمالد رزلقسدا دالاندازلاةمالدبشسدايلتوىشقدفيزسممار ص بىش
ىص"فددنزلمخصددعلمدديمن ايددازلبحدد زل"ى"ةحدد "دوزمددافاإلددنىحدد زتضددزلكليددا.ى ددهزةاإل

زسددا ر.كمداةلمد مزلطالد  "زتبرأقصدن دالثمقدد ةحد–درزسداتخاصددا"رزتبىمقد"اتشدناق"م
مد زلمشدبفأنزقمدبزحعلدن.ى اوزلمالازلكليا نداء "لحاس زآلن"زى"زإل الي  ازللغا"
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حلدازلبلدالور ويالشحمسد ضدم بمفدي ب شخصصداتأخدمدتبرزامقسز ريللفزلطال  
 زلوح زتزلمطلوبا.


 (: مدة الدراسة:18مادة )

(قب ششلي لانازلحلا)ع سنمي بميسزسازلطال للحصولعلندرجازلماجر دم الشق 
 ا لدنعدامخداماةلغدنةعدإ حاالتزلضبىر يملد زلمديبسسنوزت.ىفأر احمنم  اوزى

 ددبزلمشددبفي بعلددنشقزلمدد  ندداء إجددبزءزتأشددادرزسددمت.ىشددما شسدداي زلطالدد إذزلددايلدد قدد
ىمالازلكليا.علميزلمعنيمالازلقسازلتوزفقامى
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 درجة دكتور الفلسفة في العلوم الزراعية  :الباب الرابع


 (: طبيعة الدراسة19مادة )

مماةعدازلمقد مر  علدن زلمبمكدبىزلمدمديفاعلنزلبحد زلعلفلسرجادكمورزل شعمم زل رزسال
زلخلفيدازلعلميدازل رزعيدافدنفديشدأ يليزممحدانإلدنةاإلضدافارزتعليدابىدرزسدامقدميزلعل

 زلمخصصىزلعلومزلمبشبطاةت.


 (: شروط التسجيل20مادة )

نزلمخصصدداتزلمخملفددارجددادكمددورزلفلسددفافدديزلعلددومزل رزعيددافدد ةمقدد مزلطالدد للمسدداي ل
ةالشبىطزلماليا:

اامعداتزلمعمدبفل إحد  زمددرجازلماجسميبفنزلعلومزل رزعياعليأنيلونحاصال -أ
  ا.
وىكمدا دوبميسدزلحاصد فيدتعلدندرجدازلماجفسدتملت و  أنيلونزلمخصصزلممق-ب

مخالف.صشخصفياي س.ىالياوززلم"3"ىلرقا جفيموضح
رزتبمقدزممحا داتفدي ز "جد جيد" علي دازلطالد عد صدزتزلممحبة اليقد مموسدعزلمقدأ-ج
حلازلماجسميب.بم
 علنزألق .ا لل رزسا وزقسةومي أسبوعيفبغنةمأ-د


 (: إجراءات التسجيل:21مادة )

زساتزلعلياةالكلياةاألىرزقزلماليا: رةمق مزلطال إلنإدزر زل
سمنمن ا.بجرش اد زلميالدأىمسمخ-1

ش اد زلماجسميب.-2
.بميسحلازلماجبلمقبرزتمزل رزسيا سزل-3
لحاعلدنمسد اوأىموزفقدا يئدازلمنظدياىزلمد ر  ةدالقوزتزلبلسمازلع ش اد شأديازلخ-4
ا.سزرزل 
رجا اي لساءشتللمشبفعلنرسالازلماجسميبةأ ليازلطال ىكفم زلمياصخطابشو-5

يا.عفنزلعلومزل رزازلفسلفدكمور
مداأواصزألعمدالزلعدامىزلخديمي زلعداملي زلحلومداأىقطداع زلعمد للممقدافقاج دموز-6
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زسا. رةاليفي ع ز مظام اةنقبزرون منفيمقيعملولهة الز
 يا.لزلعلياةالكزسات رزر زلدمىزسميفاءملحقاش اةن زسممار زلمقملئ-7


 (: نظام الدراسة:22مادة )

لعليداالزساتزر رزتزلب مقمد اعسرز مورزلفلسفا دكزلمسا ل رجابالطلزمويق -أ
زلمخصدصىزلمدوزدزلمبشبطداةدتوفدبعفدن  حى32ازل رزسياع  عىح زشمو مايق

رجدرزسدديامدد خددارزتزلمبشبطدداعدد  ما يدداىحدد زتباليقدد عدد دىحدد زتزلمقدد ةحيدد
زخميددارزشدتزل رزسديا.ى دماح ىوعزألقد مدد مامدي%علد25زلمخصدصأىمداةدوزز 

فددياةددتىشدد ىنصددزسدداتزلعليددالكدد طالدد  وزسددطالانددازإلشددبزفزلخا رتزلزربقددم
فمالددازسداتزلعليدداىزلبحدوث رزلقسدا دالانددازلاقدبةمالددشسدممار زلمسداي و دداز

اصدرزساتخا"دزتربقىم"اتشمناق"ى"ةح موزد"ىح زتيزةاإلضافاإلهزلكليا.ى 
جنبيدداأاىلغددزإل الي  دداازللغدداسددرز مزلطالدد   اةلمددمدد.ك"رزتبقددمأقصددن ددالث ةحدد
زلحاسد "ى"صصدفدنزلمخزلعلمدين ايازلبح "مربامقسرز .ى قومزلطال  خبيأ

 .بسميجحلازلمابمفيدرس ما إنلايل قزآلي"

حلازلماجسميب.بميرعلنزلطال سبقلتدرزسمتفبمق قيالياوز -ب


 (: شهادة التويفل:23مادة )

أىمددايعددادلأيمن مدداوةالمعدد لELTSأىTOEFLةلمدد مزلطالدد  مقدد ياشدد اد زلمو فدد 
لدكقبد ششدلي لانداذكليداوىليامالدازصدوشعلدن مدازلاامعدا نداء ربقشيزلمنحزلم اىج

ش اد .ل زهي م شار خمنح عام(وىبماالة   ع زلمحب بيزلمأ يلن)زالممحان
 

 (: االمتحان التأهيلي )التحريري(24مادة )

مدددس-ا اد زلمو فدد يعقدد لددتزلقسددشددلتيمددد سددياىشقزر رزشددتزلبمقمدد زلطالدد ز م دداءةعدد 
مبطشددوى سددت فازلقسددشخصصدداتفدديا  ب ددبشحشأ يليددا ا زممحا دد-زل رزسدديوزلفصدد زممحا ددات

زل رزسدديلددتزالممحددانفددن  ايددازلفصدد إذزقدد عدد ذلددكيعددادوى%75حصددولتعلددن سددبا
 ل .شساي زلطاغيوىإذزرس لمب  ا ياةلزلمالي

 
 (: االمتحان التأهيلي )الشفهي( الشامل25مادة )

زالممحددانلانددااسددزلقال لددتمالددشدديزلمحب ددبيزلمددأ يليزالممحددان ادداحزلطالدد فددن ةعدد
ااأعضدداءومددن ا ال دداعلددنزألكةددبمدد دزخدد زلقسددسدد خممدد(زلشددام )زلشددف ي يليزلمددأ
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اسدز رشبطدا مبىفدنشخصصداتاجزلقسراخ  م بخىزال ني زآو  ين ازلمشبفمزلمعنن
يمدتفدنزلوفيفداعد  مززلمشدلي ةحيد الشقد أقهفدن د يىزحدمد رزكبزلطال .ى اوززشم

زلكليداازساتزلعلياىزلبحدوثةالكليدافمالد رززلمشلي علنلانازلهض بسنوزت.ى ع الث
زساتزلعلياىزلبحوث. رنزلشئوزلاامعالائير  ائ يعمم مللموزفقا ا

 

ممحدانزلطالد وجلسداال ششلي لانازالممحانزلمدأ يلنزلشدام شعقدزعممادةع (:26مادة )
 لنىكيدإدزءزلطال أ ب اع بىشمق مزللانا مقوةأغلبياأصوزتزللاناى لون ااحزلطال 

زساتزلعلياىزلبحوث. رنزلشئوزلكليال


زللاندااام يعدادعقد   دنفشدزلمدأ يلنزلزالممحدانفديسدوبزلطالد رحالافي(:27مادة )
ةعد مضدن دالثشد ورما سدىنزشمبزكت(ىذلدكأيأىحالرزهمن اةاالعمأيم إالإذزشق)

نشساي زلطال .غس لمب  ا ياةلرعلنزألق ىإذز


اسددزلقازلمددأ يلنزلشددام ةلدد مدد مالددزالممحددانفددي مياددازلطالدد رةددماإقددبز(:28مااادة )
زلكليا.ازساتزلعلياىزلبحوثةالكليافمال رفلانازل


علدنزألقد بمضنسماأش  إالةعسالازلطال رالةماششلي لانازلحلاعلن(:29مادة )
(5/11/2015 مار خ4668)حهفتةقبزررقازلمأ يلنزلشام .زالممحانزجمياز م 
 

 (: مدة الدراسة30مادة )

حمدنموعد )اع  الثسدنوزتسفزلفلرجادكمو رالسز ر زلملال م اء زلالزما الشق زلم
لدنعدامسداديإ رىبسدنوزت.ىفدنحداالتزلضد اإلدنخمدامد ششلي لانازلحلا(وى اوز

زلمعننىمالازلكليا.ازلقسا مالمشبزفىموزفقاك  موصيالانازإل
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 أحكام مشتركة :الباب الخامس

 لدرجتي الماجستير ودكتور الفلسفة
 في العلوم الزراعية


  التقدم للتسجيل: تواريخ( : 31ماده )  

 ما.يابيزلمق مللمساي فيدىرشي ك عامجامعي
م أىلأغسطاإليب:أكموب ىرد-أ سبممبب15ى لونزلمق مفي از م زء 

م أىلديسمببإلي-ب  .ةناةب15دىر فببزةب:ى لونزلمق مفي از م زء 


 (: تخصصات الدراسة 32مادة )

 "3اي فيأيم زلمخصصاتزلوزرد فيج ىلرقا"ةمق مزلطال للمس


 (: شروط عامة للتسجيل33مادة )

:يزلنحوزلمالشبزفعلنلتلانازإلديح زلعلميةع زلقبولزلمب ئنلمساي زلطال ةالقسا
ز ركمو زلدرجدازلماجسدميبىأربعدال رجدا دأعضاءزللاناع  ال اةالنسبال ع الة   -1

حاالتمعينداأنيسدمق أسدماذأىيوى اوزف ساعممن اع أسماذيىفيفاأالشق 
فدنزلوفيفداعد  دالث سداعمزلزألسدماذيدا مةحيد الشقد أقوشدبزفةاإل أسماذمسداع

يذلكفدغيب وأق مأعضاءزللانامالاةنصعلنيسنوزتوى لونزلمشبفزلبئيس
 اي .سزسممار زلم

 شبزف.م  ي لانازإليفزلبئيسمشبزسممار زلمساي زليفديح  -2

زلوفيفدداعدد سددنمي يفددتميمدد قأشددبزفالشقدد زإليريللمعاى ددافدد زكمددبياددوززشددم -3
 كمورز . جازل رسبالنى الثسنوزتةالبسميجةالنسبال رجازلما

مددسةممشددنشخصددصزل رجدداةحيدد يافددسددز رزلوعوضددم ةدد شددبزف محشقددوملانددازإل -4
 زلخطازلعلمياللقسا.

أمدامزلقسدالمقمبحزل رزسازوعفنموض"Seminar"يقومزلطال ةنع زدىإلقاءمنافب  -5
ى ضدددافعلدددنذلدددكللطالددد زلممقددد مللمسددداي ل رجددداوطجدددود زألدزءبزلمخدددمصى شدددم
زلمقمبحدداى دؤد ذلددكتعدد درزسدمReview articleىرقددامبجةيدا زلد كمورز أنيعد

 ضن.بل مشة
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زلطال .قشبفقخطازل رزسامسأىرز -6
 

 (: الطالب األجانب:34مادة )

زسميفاءلنزلطالبزلمصب ي وىذلكةع عقاطبزلشبىطزلماساي  نفمجا  للب زلطالبزألقي
 ي.جبزءزتزلمم ي ياةالاامعاىىززر زلمعليازلعالزإل


 (: المقررات الدراسية:35مادة )

وازلمخملفدقسدامزلعلميدارزتزل رزسداتزلعليداةاألبقوزئامق"49"إلن"35"شبي زلا زىلأرقامم 
 من ا.وملانازإلشبزفةاالخميارقشيىزلم


  (: إضافة مقررات:36دة )ما

زلطالد .ىاليادوزةاسدممار  عدالى علدنمدا دومقيد بزلكلياإضافامقدبرزتأخداياوزلمال
ايلتوإالفدنحالداإجدبزءشعد ة سدد للطالد ةعد إقدبزرش م زلمقبرزتزلمحيب زلأمزسإلغاءأى

قللطالدد شأديددابر  لددايسددبعدد مقدد زلمدداالة  دد زسددمبافياددوزسددزرعزل ضددوموفددييجددو ب
 في ما.زالممحان


 (: اإلعفاء من بعض المقررات الدراسية:37مادة )

 هسداي سدا قوىذلدكإذزمداكا دت دشيزلنااحفي افدترزتزلمنسبقلبزلطال م زلمقنفيع
كةدبمد  دالثسدنوزت.أمبعلن ااحتفي دا اي زلا ة ةشبطأاليلونقسةالمد رزرزتىبزلمق
كلياأخب فيشمبطمعادلازلماد زلعلمياللمقبرزتزلملبر زلمسمنيذزكانزلمساي زلسا قفإى

 .ازل رزساتزلعلياىزلبحوثةالاامعازلكلياىمالازر ةمالب وزسطازلقسازلمعننو اإق


 (: نظام التسجيل والدراسة:38مادة )

اتسدزلقسدازلمعندنىلاندازل رزاالموزفقاتماي زلطال ةع زسمكمالأىرزقاىشسةما -1
ونئزلاامعددالشددائدديرمدد  ائدد زعممدداد زلكليدداو ددااةالكليدداىمالددثزلعليدداىزلبحددو

 سومزل رزسيازلمقبر .ب زدزلسذلكة مزلطال ةعو.ى قثاتزلعلياىزلبحوسزل رز

صدلي درزسديي ومد  فمد زلادامعي.ى مكدونزلعدامزل رزسيشاب زل رزسا نظامزلفص  -2
 رزتزل رزسيا.ب اللمقب بزلمحةاالممحا اتىشنم يوأسبوعيا 15ك من ما

 قب   ئت وقتكاف.يص درزسفسم ريفنك زلميرزتبازألقسامزلمقلشح دماا -3

وىبمايرزسد صرس اقب   ءك ف سيزلميرزتبفزلمقشب زلم يخمارزلطال ةمساع -4
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يغفددفدبالغيدبزلمم دال لل رزسدداكد زلوقدتىفدبغمقدبرزتللطالد زلممالة  د عد أربعدا
 زلوزح .ي زل رزسصزلف

رزتبزلمقدضفأنيللدفزلطالد   رزسداةعدشدبعلنطلد زلمزلكليا ناء االلمياوز -5
فةدتمد بمعمدعلمدي أىمع د بكلياأخديدرزساشتىبحو تفةعضزءبياأىإجسرز زل

 زلاامعا.

%فنك 75يق مع لحضور ع مماةعادرىستوىأاليال زال مظامفلطيا علنز -6
زلملمدد ممدد دخددولزممحا دداتغيددبمددانزلطالدد بزلكليددازلحددقفددنحار.ىلمالددبمقدد

 رمقبول.هلاةنمظافي اوحي يعمببرزسبافي اإالإذزشق مةعيزلمقبرزتزلم

انددازإلشددبزفضددم زلخطدداالسددطحدد دلددت وزوعموضددفدديلدد ةددنجبزءةحدد لطايقددومز -7
اةددتوى وزفددقعليدتكدد مدد صدلمسدداي زلخاززسدممار يزلعلميداللقسددازلمعندنى دد ىنفدد

ا مالددبزلكليدداى قدداالددمزلقسدداىلانددازل رزسدداتزلعليدداىزلبحددوثةالكليدداىامالدد
 زساتزلعلياىزلبحوثةالاامعا. رزل

 ةالقسددابندافميجةحةددتفدئض مدابسددياةعدزر رزتزلبزلمقدييقدومزلطالد ةعد  ااحددتفد -8
زلقسا.اسالمتزلعلمياإلنمالبمةع  ا  زلمعننوةمقيزلعلم


 (: نظام االمتحانات:39مادة )

ا أىشحب ب ددا ىعمليددا  ب ددبأىشحا  ب ددبرزتزل رزسدداتزلعليدداشحبونزالممحا دداتفددنمقددشكدد -أ
ايامالدصدعلدنشوزلكليا ناء اقامالفرىبموزبلطبيعاك مقا وشبعا ىشف يا ىعملي

رفددن  ايددازلفصدد بسدداعمي لكدد مقدد  لمددزلمحب ددبيزالممحددانزلقسددازلمعنددن.ى عقدد 
 .زل رزسي

روبدرجداكليدالكد مقد100رزتزل رزساتزلعلياعلنأسايبمقزممحا اتححيصةماش -ب
:زلماليىشحس زلمق ةبزتعلنزلنحو

)ممماز(100إلي90م 
)جي ج ز (90أق م إلي80م 
)جي (80إليأق م 70م 
)مقبول(70إليأق م 60م 
)ضةيف(60إليأق م 45م 

)ضةيفج ز (45أق م 
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ريقبلددتمالدداهرزشددتىزلنادداحفي دداإالإذزشقدد مةعددبزممحا دداتمقءدزأةلمدد مزلطالدد ةدد -ج
رزشتبعلي ازلطال فنإممحا اتمق صزلكليا.ى ا أاليق مموسعزلمق ةبزتزلمنةمح

."اسفدكمورزلفل"ى"زلماجسميب"رجمي  للمسالي أل م زل"جي ج ز "ع 
نلغدة ىزحدرقدبمإذزحص زلطال عليشق ةب"ضةيف"فيأكةبم مقبرأى"ضةيفجد ز "فدي

 احفنذزومحانالمل خباأصب"ضةيف"فبة  مقح برىزمقشسايلت.ى عطنزلطال زلبزس فن
 .تايلسشغيمب زلةا يافيلللتيفس إذزراوإم"مقبول"بعلنشق ةص إالةمحفالال


 ( نظام اإلشراف:40مادة )

الة   ع دزلطالبزلمسالي مسك عضو لاانزإلشبزف)أ صبازإلشبزف(عماةلي: -1
ماجسميب+دكمورز زلماجسميبدكمورزلفلسفازلوفيفا

1587أسماذ
1165أسماذمساع 

532م ري
ي صىنشفدبىر ضعن زلالالل رجمي معا سملع زدززألعةماموهخياوززأل

  حدزسدامدب ىز رمزلطالد فدنزل  شقدمد عد دىريماةعدابم دبملاندازإلشدبزفشق قش -2
زسددات رلانددازليضعلددبيعددلزلقسددااإلددنمالدديامجددامععددعلددنزألقدد فددن  ايدداكدد 

زسدداتزلعليدداىزلبحدددوثرزل ازلكليدداوى عممدد ةمالددازلعليدداىزلبحددوثةالكليددا ددامالدد
 ةالاامعا.

ودرزسديعدامعد أعضاءلانازإلشبزفإلنخارجزلاامعالم  ش    أحبفنحالاسف -3
أق م عاموفزبزإلشفيزشمبزكت م م لانازإلشبزفإذزكا تزسمتأىىفاشتوةبفس

ةعد موزفقدامالدازلقسداىزلكليدا.أمداإذزززدتمد  تمحلدبخدز آيحد عضدوى اوزأن
هي زلد عد زلمدز  دببزلكليداشقامإلدنمالد زإلشبزفع عامفعليتأنيقدفيزشمبزكت

  ع مت.محقتإلقبزر زإلشبزفيىص إليتف

حا دداتملاددانزميفددزلمقددبرزتأىا  رلانددازإلشددبزفأىفددنشددفدديالياددوزأنيشددمبك -4
أقدداربزلطالدد حمددن زلمقددبرزتزل رزسددياأىزالممحددانزلمددأ يلنىزلحلدداعلددنزلبسددالاأحدد

 رجازلبزةعا. زل

تمدفياوزأنيشمبكفنلاندازإلشدبزفعضدوىزحد مد خدارجزلكليداةحيد الشقد ىفي -5
ايعادل ا.مأى ع أسماذمساع
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 (: تعديل لجنة اإلشراف:41مادة )
 

سددنمي علدددنرىبحالددامددديلانددازإلشدددبزفعلددنزلبسدددالافدديشعددد ة فدديزءأبإجددالياددوز-أ
مداىرد دنصزلمداد ةاسدمةناءفاوسدلفزلرجدادكمدو رميبى دالثسدنوزتلسزلمساي ل رجازلماج
ل لانددازلحلددا)أىزالممحددانزلمددأ يلنشددالش ةد مشددبفجي.ىفددنحالدداإضددافاأ(3)  ند"40"

ناعلنزعممادزإلضافا.سضنما(قب سفلطال دكمورزلفل
ياددوزإجددبزءأيشعدد ة فدديلانددازإلشددبزفعلدديزلبسددالا بفددسزسدداأحدد زلمشددبفي إذزشقدد م-ب

 (5/11/2015 مار خ4668ةاعمهزررسميع زإلشبزف)أضيفتةالقبزررقا


 (: تعديل موضوع الراسالة:42مادة )

رجددا ل دالثسدنوزتعلدنزلمسداي رىبةعد مدزلبسددالاوعوضدمالتفدن يشعدأيدازءبيادوزإجدال
 زلفلسفا.جادكمور ربسسنوزتلرزلماجسميبىأ


إالةعد جو ب ا يال  ةموضوع اشعأجبيالياوزششلي لانازلحلاعلنزلبسالاإذز(:43مادة )

وأمدازلمصدو باتيجدو بغيدبذزكدانزلمعد ة شد ورإضنسدمامة ى ززلمعه  مسنمي مضي
 ىقت.يأي افئزبجإل نفيمزللغو افنزلعنوز


 (: صالحية الرسالة للعرض والمناقشة:44مادة )

زلمخدمصعد ازلقسداإلدنمالدز  دببشقسدييبئمزلمشدبفزل مد إعد زدزلبسدالايقدزال م داءةع 
علدنضبللعز ششلي لانازلحلاشم ي ةاقمبزحا علنلانازلحلامشفوعض صالحيم اللعب م

زلاامعدداائدديرمدد  ائدد زالعممددادزلكليدداو دداارزسدداتزلعليدداىزلبحددوثةالكليددافمالدد لانددازل
 زساتزلعلياىزلبحوث.رونزل ئلش


 (: لجنة الحكم علي الرسالة:45مادة ) 

زلعلمددي مالددازلقسددامدششدل لانددازلحلدداعلدنزلبسددالا وزسددطامالدازلكليددا موصدديا-1
.زلماليعلنزلنحو

. ذزتزلقسازلمعننمىزح دزخليممح م)أ(
(.ح مةلي للانازإلشبزف)ةصوتىزمعضوأىعضو  ()ب

ىمددد خددارجزلاامعددا)ل رجددادكمدددورجسددميب(ل رجددازلما)جزلكليدداراخدددمدد مددمح ىزحدد م)ج(
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.(زلفلسفا
 أعضاءلاندازلحلداعد أسدماذمسداع أىمدايعادل دا.ىفدنحالدازشدمبزكمىفيفاأ  ىالشق
م ميمتفنزلوفيفاع  الثسنوزتى دبأيزللانداأقد أق  زلمساع ة فيا أالشقهساشح زألأ

نا.الملكزللز ربمقاشبزفزلممة فنلانازلحلأعضائ اوى عمببعضولانازإل

زلاامعدداائددير ائدد زعممددادخ شدد ورمدد شددارامسدد دديلدداششددلي لانددازلحاالحيصدد  مدد-2
ضددبىر للىفددنحالددازلمددأخيباشددعقدد جلسددازلمناق نزل رزسدداتزلعليدداىزلبحددوثحمددنموعددشددئول

زلاامعدامد ائديرزلكليدا دا ائد ا بعد ذلدكحيد يادوزلمالدب مقيشبفزلبئيسمزلم ةمق
لمب ىزح  فقع.مب فزله  
 حدأملمدوبمد يرشخصدهزعمماد داإالةموجد عد لاندازلحلداةعد شغييبششليالياوز-3

ززلعضدوةالخدارجخدالله د زجدومةمداةةبدتش لاندازإلشدبزف(أىزلمقدممةليأعضائ ا)م دىن
  صالحيازلمشلي .بفم


 (: مناقشة الرسائل العلمية والتقارير عنها46مادة )

علميداز  دببشقدز ب أعضداءلاندازلحلدامنفدمدمكد  ى قوعال ياسائ زلعلميابةمامناقشازل-1
يادازلمناقشدامموز اى سدعد زلبسدالاىممفصدال ا علميبز  بشقامزللاناماممع ىشقوم زلبسالا

زلبسالاشعطنللطالد فبصدايزءزسمكماالتأساسيافب إجرىبذزرأتزللاناضإزل رجا.ىحىمن
سنا.يأقص ةح
فديزفشدبلاندازإليمةلدبمايعمبق مزلبسالازلميزءشصو باتفبحالاطل لانازلحلاإجىفن

زءزلمصو باتزلمطلوبا.بةنج زلطالزلم زممسئولي ممضامني ع يزخل زلمممح زلمسزللانا
 ةعدد إشمددامشصددحيح ا الددمسددالمتر مددازلمطلوبددخاةالنسددسددزلقاةمقد مزلطالدد إلددنمالدد-2

 زإلشبزفىزلحلا.لانمي أعضاءمىشوقيع ا


 (: إيقاف القيد: 47مادة ) 

قددامالددازلقسددازلمخددمصأنفزموىزلبئيسدديفمشددبيازلصددياددوزلمالددازلكليددا ندداءعلددنشو
مقبولهرزشق مزلطال ةعذصلمي إف ازألقصنسنمي ممصلمي أىمنح  لم زلطال  قيقفةو
ا ودزلطلد سدنو  أنيادعلديىوذلدكيةالمسدمن زتزل زلداعلدعما مد زسدمتىر موزصلادممنعتي

.زألق يعلر ةالثش و(ضنبمبإذزكانغيهر)أزلمق مةالطل قب   ءزلع ى ب
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 (: إلغاء التسجيل:48مادة )

:م زلحاالتزلماليايأيف ةلغنشساي زلطال
ىردكمدارزتزل رزسديا)بزلمقدزممحا داتفديةبزلمطلدوب علدنمموسدعزلمقد ذزلايحصدإ -1

 (."39"قارزلماد م "ج"لبن ةا

 . ىزحربمقفيز "ضةيفج "رأىب مقمفيأكةب"ضةيف"بة إذزحص علنشق -2

  .مبأكةبم ح ىزبرإذزرس فنمق -3

 مقبول.هرىنع مدخولزممحا اش ا ع ىمقبرم إذزشغي ع حضورأكةب -4

 ي .ماع  ضياعلنمبمبىر ازلخاصاةتغي إذزكا تشقار بزلمماةعازل -5

 .تزسمرمز مظامزلطال فند  عع يف بيبمتلانازإلشبزف مق إذزشق -6

 مماليي .م للمصبىفاتلعامي  ة مشسع  -7

 جادكمورزلفلسفا. رزلمأ يلنلزالممحانفيإذزرس لمبشي  -8

زلكليدااإالإذزرأ مالدوزلقسدااسالمتإلنمالدبر ىلاةمق م بزلم  زلمقإذزأ قضت -9
 .يعلنرأ زلمشبفزلبئيس  ناء باأخبصفإعطائت

 شي ممماليمي .بحزلطال ملصاغيبفيلانازلحلاب بإذزكانشق -10

 ىزلسلوك.بيسزلاامةياىحس زل لياىزلمق ةمإذزأخ ةال -11

 اخاصاةت.يسبابشخصإلغاءشسايلتألمزلطال ةطل  إذزشق -12

 
 (: إعادة التسجيل49مادة )

ا.يياوزإعاد شساي زلطال فنزلحاالتزلمال
 طلبتةسب فبىفتزلخاصا.عليإذزكانإلغائتللمساي زلسا ق ناء  -1

مز مظامتأىسوء دزءزلطال أىعأفيإذزلايل إلغاءزلمساي زلسا قةسب قصور -2
 سلوكت.

لظبىفك حالت. إلعاد زلمساي شبعا بشبىطأخأيزلكلياادمال يح -3
 

 (: منح الدرجة العلمية:50مادة )

 مددشد اد أ ى بدي فددنوزلاامعددااجدازلعلميددا دوشددار خموزفقدامالد رنحزلمدديعمبدبشدار خ
ا.سرز زلصياشخصعزرزلماجسميبأىدكمورزلفلسفافنزلعلومزل رجميد
 

افدنأىليدةالكلزلدهة ةبد أشسدايل اايدزلعلتعلنطالبزل رزسداا زلالئحه شطبق(:51مادة )
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.ا زلالئحه  يزلوززربزرقزل ىرصةع دىر 
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 النظام الكودي للمقررات


م شقي  مانكودملوبرقم كيسبقزسا

 ."(1"ىلرقا )جبرسلتزلمقةامزليزلعلمازلقسيإل بمة–ياائ فحب
 اوسددرز مسددمو زلإلددنزلمئددويؤ  جددبمدد ة-(زل اددائي)ةلدديزلحددبفمئددويعدد ديقددار

سلت:ةامزليزلعلماقوزئازلقسيرفبلنشبشي زلمقإىزألحاديزلعشبيىج ءز 
لعليا:زسات رززتد لوماتزلبرمق-
ز يا(. يمدرزساتور   شواتشناقمةح و)امللموزدزلعا510إلن500م 

أىزلعامي . زلوزحياتزلعامزلاامعم لو زسيال ررزتزلبللمق580إلن511م 
اسلقسددةد لددومشددايمعددي فددي قسدداعلمددمددزسدديازلمعبىضددا ررزتزلبللمقدد599إلددن581مدد 
.بآخيعلم

ار  إلدنشدتىلوىزىجيمدزأليزسد رزلفصد زليرفدبزلمقدا  رإلدنشدزألحداديديدازلدبقابششيبف
.يزلةا يزس رزلفص زليرفبزلمق

:"زلفلسفا"دكمورى"ميبسزلماج"يزساتزلعليال رجمرقبرزتزل م-
ودرزسدداتخاصدداويزلعلمددلبحدد ومناقشدداتومن ايددازةحدد للمددوزدزلعامددا)610زلددن600مدد 

درزساتمي ز يا(.
يالل رجمي .صبرزتزلمخصقللم699إلن611 م
فقع. زدزلمقمصب علنمبحلازل كمورزمولل799إلي700 م
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 جداول مقررات 
 دبلومات الدراسات العليا
 في التخصصات الزراعية
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(4ج ىلرقا)
م  زل رزسا:عامجامعيىزح د لوم:زلببزمجزإلرشاديا

زل رزعيىزلماممسزلب في)ر(زلقسازلعلمي:زإلرشاد

 زلمقبرزسا زلكوديزلبقا
 أسبوعيازلساعاتع د

 زلوح زت عملي  ظبي

 زألىلزل رزسيلفص ز

3-3زالرشاد زلمعليافلسفا511ر
3-3زلمنمياإدزر 513ر
423زلموقفشحلي درزسا515ر
423يرشادزإلزلمخطيع517ر
423رشاديازإلزلببزمج ناء ماذج519ر
3-3زلبشب ازلموزردزقمصاد581ق

21618ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفص زألىل

 زلةا يزل رزسيلفص ز

423زلمي ز يزلعم ىإدزر شخطيع512ر
423زلمعليميازإلرشاديازلموزقفشحلي 514ر
3-3زإلرشاديازلببماامشاك 516ر
423زإلرشاديازلببزمجزقمصاديات518ر
3-3زل رزعيازلمشبىعاتشقييا582ق
24-ةح 500ر

201015ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفص زلةا ي
411633ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفصلي زل رزسيي 
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(5)ج ىلرقا
م  زل رزسا:عامجامعيىزح د لوم:زلمخطيعزلب في

زلقسازلعلمي:زإلرشادزل رزعيىزلماممسزلب في)ر(

 زلمقبرزسا زلكوديزلبقا
 أسبوعيازلساعاتع د

 زلوح زت عملي  ظبي

 زألىلزل رزسيلفص ز

3-3زلبشب ازلموزردصيا ا531ر
3-3زلبشب ازلموزردشنميا533ر
423زل رزعيازلمكنولوجيا ق 535ر
3-3زلب فنزالجمماعنزلمنظيا537ر
423 زالجمماعيازلبيا اتىشحلي شاميس 539ر
3-3زلبشب ازلموزردزقمصاد581ق

20418ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفص زألىل

 زلةا يزل رزسيلفص ز

423زلب فيازالجمماعيازلسياسا532ر
3-3زلب فنزلشباب534ر
3-3 زلب فيازلمؤسساتشنميا536ر
423ىزلبأ زالشاا اتشحلي 538ر
3-3زل رزعنزلمخطيع ظب ات584ق
24-ةح 502ر

19815ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفص زلةا ي
391233ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفصلي زل رزسيي 
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(6ج ىلرقا)
م  زل رزسا:عامجامعيىزح د لوم:زلمنميازلب فيا

زلقسازلعلمي:زالقمصادزل رزعيىإدزر زألعمالزل رزعيا)ق(

 زلمقبرزسا زلكوديزلبقا
 أسبوعيازلساعاتع د

 زلوح زت عملي  ظبي

 زألىلزل رزسيلفص ز

322شنمياإقمصاديا511ق
322شنميازرزعيا513ق
322شخطيعزقمصادي515ق
322زإلرشادزل رزعيزلموجت517ق
322شنميازلصناعاتزلب فيا519ق
322إع زدىشخ   ىشا ي زل رىعزلبسما يا581ب

181212ىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفص زألىلماموعزلساعات

 زلةا يزل رزسيلفص ز

322زلمؤسسازالجمماعيازلبزعيا512ق
322إحصاءشطبيقي514ق
3-3قوز ي ىششب عاتزرزعيا516ق
322شقييامشبىعاتزرزعيا518ق
322منا جزلمنميازلب فيا520ق
24-ةح 500ق

171211ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفص زلةا ي
352423ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفصلي زل رزسيي 
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(7ج ىلرقا)
م  زل رزسا:عامي جامعيي د لوم:زلمسو قىزلماار زلخارجياللمنمااتزل رزعيا

زل رزعيىإدزر زألعمالزل رزعيا)ق(زلقسازلعلمي:زالقمصاد

 زلمقبرزسا زلكوديزلبقا
 أسبوعيازلساعاتع د

 زلوح زت عملي  ظبي

زلعامزألىل
 زألىلزل رزسيلفص ز

322زلمنافساىزالحمكار521ق
322زقمصادزرزعي523ق
322إحصاءشطبيقي525ق
322زلبسما ياإع زدىشخ   ىشا ي زل رىع581ب
2-2زلصناعاتزلب فيا581غ

14810ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفص زألىل

 زلةا يزل رزسيلفص ز

322شمو  زرزعي522ق
322شسو قزرزعي524ق
322  ماذجشق ةبزلطل 526ق
322زإلرشادزل رزعيزلموجت582ر
2-2زلمنظماتزأل لياىزلحلوميا584ر

14810ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفص زلةا ي
281620ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للعامزألىل
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(7شاةسج ىلرقا)
م  زل رزسا:عامي جامعيي د لوم:زلمسو قىزلماار زلخارجياللمنمااتزل رزعيا

زلقسازلعلمي:زالقمصادزل رزعيىإدزر زألعمالزل رزعيا)ق(

 زلمقبرزسا زلكوديزلبقا
 أسبوعيازلساعاتع د

 زلوح زت عملي  ظبي

زلعامزلةا ي
 زألىلزل رزسيلفص ز

322شسو قمنمااتزرزعيا531ق
322زل رزعيا ق ىشخ   زلسلس533ق
322 ظب ازلماار زلخارجيا535ق
322زلغهزءىزالحمياجاتزلغهزئيا583غ
2-2زلمؤسساتزلمص ةب اىعم زلبورصات581ر

14810ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفص زألىل

 زلةا يزل رزسيلفص ز

322سياساتزلمنميازل رزعيا532ق
322منظماتىبورصاتزرزعيا534ق
322 شاار دىليازرزعيا536ق
2-2مشاك زل رزعةمناطقزلمص ةب586ر
24-ةح 502ق

13108ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفص زلةا ي
271818ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للعامزلةا ي

553438ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للعامي 
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(8ج ىلرقا)
م  زل رزسا:عامجامعيىزح د لوم:شببياىإ ماجزلحيوز اتزلم رعيا

زلقسازلعلمي:زإل ماجزلحيوز ي)ح(

 زلمقبرزسا زلكوديزلبقا
 أسبوعيازلساعاتع د

 زلوح زت عملي  ظبي

 زألىلزل رزسيلفص ز

442 موزدزلعلفىشصنيسىخلعزألعالف 511ح
442 فسيولوجيازلمناس  513ح
322 شببياىشحسي زلحيوز اتزل رزعيا 515ح
442 زلمخلفاتزلحيوز ياىكيفيازسمغالل ا 517ح
322 جمسىمعالاا يا اتزإل ماجزلحيوز ي 519ح
322 صحاىأمبزضزلحيوزن 529ح

211812ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفص زألىل

 زلةا يزل رزسيلفص ز

442 بزمجشغهيازلحيوز اتزل رزعيا512ح
442 فسيولوجيازدرزرزللب ىزلنمو 514ح
442 ز ماجزللب ىزللحا 516ح
442 ز ماجزألغنامىزلماع  518ح
322 زأللبانىزللحومشكنولوجيا 582غ
24- ةح  500ح

212210ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفص زلةا ي
424022ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفصلي زل رزسيي 
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(9ج ىلرقا)
جامعيىزح م  زل رزسا:عامد لوم:شنميازإل ماجزلحيوز يفيزلبيئازلصحبزى ا

زلقسازلعلمي:زإل ماجزلحيوز ي)ح(

 زلمقبرزسا زلكوديزلبقا
 أسبوعيازلساعاتع د

 زلوح زت عملي  ظبي

 زألىلزل رزسيلفص ز

442 رعايازلحيوز اتزلصحبزى ا 521ح
442 فسيولوجيازإل ماجزلحيوز ي 523ح
322 زلصحبزى اشببياىشحسي زلحيوز اتفيزلبيئا 525ح
442 أساشغهياحيوزن 527ح
322 صحاىأمبزضزلحيوزن 529ح
322 إ ماجزلمبزعيى ظازلبي 581م

211812ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفص زألىل

 زلةا يزل رزسيلفص ز

442سلوكزلحيوزنفيزلبيئازلصحبزى ا522ح
442 زإل ماجزلحيوز يفيزلبيئازلصحبزى اشكةيف 524ح
442 أقلمازلحيوزنللبيئازلصحبزى ا 526ح
442 زسمغاللىشقييازلمبزعيلمغهيازلحيوزن 528ح
322زلعشائبزلحيوز يا 530ح
24- ةح  502ح

212210ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفص زلةا ي
424022زلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفصلي زل رزسيي ماموع
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(10ج ىلرقا)
م  زل رزسا:عامجامعيىزح د لوم:شببياىإ ماجزل ىزج 

زلقسازلعلمي:إ ماجزل ىزج )د(

 زلمقبرزسا زلكوديزلبقا
 أسبوعيازلساعاتع د

 زلوح زت عملي  ظبي

 زألىلزل رزسيلفص ز
 4 4 2 إنتاج ورعاية الكتاكيت  511د 

 4 4 2 تغذية الدواجن التطبيقية  513د 

 4 4 2 تربية وتحسين الدواجن 515د

 3 2 2 إنتاج ورعاية األرانب 517د 

 3 2 2 فسيولوجيا الدواجن والتلقيح الصناعي 519د 

 3 2 2 إدارة مزارع الدواجن 585ق 

211812أسبوعيا للفص زألىلماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسيا

 زلةا يزل رزسيلفص ز

 4 4 2 اإلنتاج التجاري للدواجن 512د 

 4 4 2 تكوين وتصنيع األعالف 514د 

 4 4 2 إنتاج الطيور المائية والسمان 516د 

 4 4 2 إعداد ومعالجة بيانات الدواجن 518د 

 3 2 2 أمراض الدواجن 520د

 2 4 - بحث 500د 

212210ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفص زلةا ي
424022ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفصلي زل رزسيي 
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(11ج ىلرقا)
م  زل رزسا:عامجامعيىزح د لوم:جود زإل ماجزل زجني

زلقسازلعلمي:إ ماجزل ىزج )د(

 زلمقبرزسا زلكوديزلبقا
 أسبوعيازلساعاتع د

 زلوح زت عملي  ظبي

 زألىلزل رزسيلفص ز
 4 4 2 التحسين الوراثي وجودة منتجات الدواجن 521د 

 4 4 2 التغذية وجودة منتجات الدواجن 523د 

 4 4 2 فسيولوجيا النمو وتكوين لحوم الدواجن 525د

 3 2 2 مقاييس جودة الطيور الحية 527د 

 3 2 2 هندسة قياس جودة منتجات الدواجن 581هـ

 3 2 2 تكنولوجيا الدواجن ومنتجاتها 585غ

211812ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفص زألىل

 زلةا يزل رزسيلفص ز

 4 4 2 فسيولوجيا تكوين ووضع البيض الجيد 522د 

 4 4 2 مقاييس جودة البيض الطازج 524د 

 4 4 2 مقاييس جودة ذبائح الدواجن 526د 

 4 4 2 هندسة التعبئة والتغليف الجيد 582هـ

 3 2 2 الفساد الميكروبي لمنتجات الدواجن 582ن

 2 4 - بحث 502د 

212210ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفص زلةا ي
424022زل رزسيي ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفصلي 
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(12ج ىلرقا)
م  زل رزسا:عامجامعيىزح د لوم:إ ماجزألسماك

زلقسازلعلمي:إ ماجزل ىزج )د(

 زلمقبرزسا زلكوديزلبقا
 أسبوعيازلساعاتع د

 زلوح زت عملي  ظبي

 زالىلزل رزسنلفص ز
 4 4 2 االستزراع السمكي 541د 

 3 2 2 األسماكتصنيف  543د 

 3 2 2 مكونات عالئق األسماك 545د

 4 4 2 فسيولوجيا األسماك 547د 

 3 2 2 تربية وتحسين األسماك 549د

 4 4 2 التفريخ الصناعي وعكس الجنس في األسماك 551د

211812ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفص زألىل

 زلةا يزل رزسيلفص ز

 4 4 2 استزراع القشريات 542د 

 4 4 2 تصميم وتحليل تجارب األسماك 544د 

 4 4 2 التمثيل الغذائي في األسماك 546د 

 4 4 2 أمراض األسماك 548د

 3 2 2 تكنولوجيا األسماك 584غ

 2 4 - بحث 502د 

212210ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفص زلةا ي
424022ىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفصلي زل رزسيي ماموعزلساعات
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(13ج ىلرقا)
م  زل رزسا:عامجامعيىزح د لوم:زل رزعاتزلمحميا

زلقسازلعلمي:زلبساشي )ب(

 زلمقبرزسا زلكوديزلبقا
 أسبوعيازلساعاتع د

 زلوح زت عملي  ظبي

 زألىلزل رزسيلفص ز
 3 2 2 الزراعات المحمية وإنشاءاتهانظم  511ب

 4 4 2 إنتاج الخضر تحت المحميات 513ب

 3 2 2 فسيولوجيا الخضر 515ب

 3 2 2 إنتاج نباتات الزينة تحت المحميات 517ب

 3 2 2 أمراض نباتات الصوب ومقاومتها 581ن

 4 4 2 دراسة وتدريب ميداني عن أنتاج الخضر في الزراعات المحمية 501ب

201612ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفص زألىل

 زلةا يزل رزسيلفص ز

 3 2 2 زراعة الخضر بدون تربة 512ب

 3 2 2 تربية نباتات الخضر للزراعات المحمية 514ب

 3 2 2 ري وتسميد الخضر في الزراعات المحمية 516ب

 3 2 2 المحميةتربية وإكثار الفاكهة في الزراعات  518ب

 3 2 2 مقاومة آفات نباتات الصوب 582ت

 2 4 - بحث 500ب

171410ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفص زلةا ي
373022ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفصلي زل رزسيي 
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(14ج ىلرقا)
عامي جامعيي م  زل رزسا:د لوم:مشاش زلبساشي 

زلقسازلعلمي:زلبساشي )ب(

 زلمقبرزسا زلكوديزلبقا
 أسبوعيازلساعاتع د

 زلوح زت عملي  ظبي

زلعامزألىل
 زألىلزل رزسيلفص ز

 3 2 2 إكثار أشجار الفاكهة 521ب

 3 2 2 زراعة األنسجة واألجنة 523ب

 3 2 2 إنتاج نباتات الزينة 525ب

 3 2 2 نباتات الخضرإكثار  527ب

 3 2 2 مقاومة آفات المشاتل 581ت

151010ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفص زألىل

 زلةا يزل رزسيلفص ز

 3 2 2 التشجير 522ب

 3 2 2 تسميد وتغذية شتالت الفاكهة 524ب

 3 2 2 تقسم أشجار الفاكهة 526ب

 3 2 2 إكثار نباتات الزينة 528ب

 3 2 2 ري وتسميد محاصيل الخضر 530ب

151010ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفص زلةا ي
302020ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للعامزألىل
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(14شاةسج ىلرقا)
م  زل رزسا:عامي جامعيي د لوم:مشاش زلبساشي 

زلبساشي )ب(زلقسازلعلمي:

 زلمقبرزسا زلكوديزلبقا
 أسبوعيازلساعاتع د

 زلوح زت عملي  ظبي

زلعامزلةا ي
 زألىلزل رزسيلفص ز

 3 2 2 إنتاج نباتات طبية وعطرية 531ب

 3 2 2 تربية وتحسين محاصيل الخضر 533ب

 3 2 2 نظم ري المشاتل 535ب

 3 2 2 إعداد وتخزين ثمار الفاكهة والخضر 537ب

 3 2 2 مسطحات خضراء 539ت

151010ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفص زألىل

 زلةا يزل رزسيلفص ز

 3 2 2 تربية وتحسين أشجار الفاكهة 532ب

 3 2 2 إنتاج بذور الزينة والخضر 534ب

 3 2 2 الزراعة المحمية لمحاصيل الخضر 536ب

 3 2 2 وطرق مقاومتهاأمراض المشاتل  584ن

 2 4 - بحث 502ب

14128ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفص زلةا ي
292218ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للعامزلةا ي

594238ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للعامي 
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(15ج ىلرقا)
م  زل رزسا:عامجامعيىزح زلبيئازلصحبزى اد لوم:آفات

زلقسازلعلمي:زلحشبزتزالقمصادياىزلحيوزنزل رزعي)ش(

 زلمقبرزسا زلكوديزلبقا
 أسبوعيازلساعاتع د

 زلوح زت عملي  ظبي

 زألىلزل رزسيلفص ز
 4 4 2 حشرات الزراعات الصحراوية 511ش

 4 4 2 نيماتولوجيا زراعية 513ش

 4 4 2 قوارض وطيور وقواقع 515ش

 3 2 2 مقاومة حيوانية 517ش

 3 2 2 مبيدات آفات 583ت

 3 2 2 أمراض الزراعات الصحراوية 583ن

211812ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفص زألىل

 زلةا يزل رزسيلفص ز

 3 2 2 النحالة المرتحلة 512ش

 4 4 2 الصحراويةآفات التربة  514ش

 3 2 2 المكافحة البيولوجية 516ش

 4 4 2 أكاروسات الزراعات الصحراوية 518ش

 4 4 2 المكافحة المتكاملة لآلفات الصحراوية 584ت

 2 4 - بحث 500ش

202010ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفص زلةا ي
413822أسبوعيا للفصلي زل رزسيي ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسيا
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(16ج ىلرقا)
م  زل رزسا:عامجامعيىزح د لوم:زآفاتزل رزعيا

زلقسازلعلمي:زلحشبزتزالقمصادياىزلحيوزنزل رزعي)ش(

 زلمقبرزسا زلكوديزلبقا
 أسبوعيازلساعاتع د

 زلوح زت عملي  ظبي

 زألىلزل رزسيلفص ز
 3 2 2 بيئة حشرات 521ش

 3 2 2 قوارض وطيور وقواقع 523ش

 3 2 2 أكاروسات زراعية 525ش

 3 2 2 طفيليات ومفترسات حشرية 527ش

 3 2 2 مكافحة آفات 585ت

 3 2 2 أمراض نبات 585ن

181212ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفص زألىل

 زلةا يزل رزسيلفص ز

 4 4 2 ناقلة لألمراض حشرات 522ش

 4 4 2 نيماتولوجيا زراعية 524ش

 4 4 2 أكاروسات التربة 526ش

 3 2 2 بيئة اآلفات الحيوانية 528ش

 3 2 2 مقاومة حيونية 530ش

 2 4 - بحث 502ش

202010ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفص زلةا ي
383222أسبوعيا للفصلي زل رزسيي ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسيا
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(17ج ىلرقا)
م  زل رزسا:عامي جامعيي د لوم:زلنح ىزلحب ب

زلقسازلعلمي:زلحشبزتزالقمصادياىزلحيوزنزل رزعي)ش(

 زلمقبرزسا زلكوديزلبقا
 أسبوعيازلساعاتع د

 زلوح زت عملي  ظبي

زلعامزألىل
 زألىلزل رزسيلفص ز

 4 4 2 تربية النحل )أ( 531ش

 3 2 2 حشرات إجتماعية 533ش

 4 4 2 ملحقات حشرية 535ش

 3 2 2 منتجات النحل 537ش

 4 4 2 المناحل المتخصصة 539ش

181610ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفص زألىل

 زلةا يزل رزسيلفص ز

 4 4 2 تربية ديدان الحرير 532ش

 4 4 2 أدوات وعمليات النحالة 534ش

 3 2 2 النحالة المرتحلة 536ش

 4 4 2 تربية ملكات وإنتاج الغذاء الملكي 538ش

 3 2 2 تسمم النحل بالمبيدات 586ش

181610ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفص زلةا ي
363220زألىلماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للعام
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(17شاةسج ىلرقا)
م  زل رزسا:عامي جامعيي د لوم:زلنح ىزلحب ب

زلقسازلعلمي:زلحشبزتزالقمصادياىزلحيوزنزل رزعي)ش(

 زلمقبرزسا زلكوديزلبقا
 أسبوعيازلساعاتع د

 زلوح زت عملي  ظبي

زلعامزلةا ي
 زألىلزل رزسيلفص ز

 4 4 2 فسيولوجي وتشريح النحل 541ش

 4 4 2 آفات وأمراض النحل 543ش

 4 4 2 تربية نحل )ب( 545ش

 3 2 2 تلقيح النحل للمزروعات 547ش

 3 2 2 اقتصاديات وتسويق منتجات النحل والحرير 587ق

181610ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفص زألىل

 زلةا يزل رزسيلفص ز

 4 4 2 فسيولوجي وتشريح ديدان الحرير 542ش

 4 4 2 آفات وأمراض ديدان الحرير 544ش

 4 4 2 منتجات وتكنولوجيا الحرير 546ش

 3 2 2 التحسين الوراثي للنحل وديدان الحرير 548ش

 2 4 - بحث 504ش

17188ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياللفص زلةا ي
353418زل رزسياللفصلي ماموعزلساعاتىزلوح زت

716638إجماليع دزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للعامي 
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(18ج ىلرقا)
م  زل رزسا:عامجامعيىزح د لوم:زسمصالحزألرزضي

زلقسازلعلمي:علومزألرزضي)أ(

 زلمقبرزسا زلكوديزلبقا
 أسبوعيازلساعاتع د

 زلوح زت عملي  ظبي

 زألىلزل رزسيلفص ز
 3 2 2 الجافةحصر و تصنيف األراضي   511أ

 3 2 2 هيدرولوجيا زراعية   513أ

 3 2 2 أرصاد جوية زراعية  515أ

 3 2 2 استغالل المخلفات الزراعية  517أ

 3 2 2 ية لألراضي و المياهواإلختبارات الكيميا  519أ

 3 2 2 محاصيل المناطق الجافة    583م 

181212ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفص زألىل

 زلةا يزل رزسيلفص ز

 3 2 2 استصالح األراضي الصحراوية 512أ

 3 2 2 استصالح األراضي الملحية و القلوية  514أ

 3 2 2 تسميد األراضي المستصلحة  518أ

 3 2 2 استزراع األراضي المستصلحة  582م

 3 2 2 الزراعات المحمية  582ب

 2 4 - بحث  500أ

171410ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفص زلةا ي
352622ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفصلي زل رزسيي 
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(19ج ىلرقا)
م  زل رزسا:عامجامعيىزح د لوم:شحسي ىصيا ازألرزضي

زلعلمي:علومزألرزضي)أ(زلقسا

 زلمقبرزسا زلكوديزلبقا
 أسبوعيازلساعاتع د

 زلوح زت عملي  ظبي

 زألىلزل رزسيلفص ز
 3 2 2 األرض كبيئة لنمو النبات 521أ

 3 2 2 نظم ري وصرف مزرعي 523أ

 3 2 2 تحليل األراضي والمياه )خاص( 525أ

 3 2 2 تلوث األرض والتحكم فيه 527أ

 4 4 2 أسمدة وتسميد )خاص( 529أ

 3 2 2 محاصيل العلف والمراعي 585م 

191412ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفص زألىل

 زلةا يزل رزسيلفص ز

 3 2 2 بيوتكنولوجيا المخلفات الزراعية 522أ

 4 4 2 تحسين األراضي 524أ

 3 2 2 خدمة وصيانة األراضي 526أ

 3 2 2 خصوبة األراضي )خاص( 528أ

 3 2 2 الزراعة العضوية والمخصبات الحيوية 530أ

 2 4 - بحث 502أ

181610ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفص زلةا ي
373022ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفصلي زل رزسيي 
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(20ج ىلرقا)
م  زل رزسا:عامجامعيىزح زألغهياد لوم:شكنولوجيا

زلقسازلعلمي:علومىشكنولوجيازألغهيا)غ(

 زلمقبرزسا زلكوديزلبقا
 أسبوعيازلساعاتع د

 زلوح زت عملي  ظبي

 زألىلزل رزسيلفص ز

442شكنولوجياحفظزألغهيا511غ
2-2شغهيازإل سان513غ
322شكنولوجيازل  وتىزلسلب ات515غ
322شكنولوجيازللحومىزألسماك517غ
322صناعاتميلبىبيا519غ
322زلمسو قىإدزر مصا سزألغهيا589ق

181212ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفص زألىل

 زلةا يزل رزسيلفص ز

322شكنولوجيازلحبوب512غ
442شحلي زألغهيا514غ
322مبزقباجود ىشئونصحيالألغهيا516غ
322حفظىشغليفزألغهيا518غ
322 ن سامصا سزألغهيا584ه
24- ددحدد 500غ

181610ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفص زلةا ي
362822زلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفصلي زل رزسيي ماموع
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(21ج ىلرقا)
م  زل رزسا:عامي جامعيي د لوم:مبزقباجود زألغهياىحمايازلمسم لك

زلقسازلعلمي:علومىشكنولوجيازألغهيا)غ(

 زلمقبرزسا زلكوديزلبقا
 أسبوعيازلساعاتع د

 زلوح زت عملي  ظبي

زلعامزألىل
 زألىلزل رزسيلفص ز

 3 2 2 كيمياء األغذية 521غ

 3 2 2 تغذية اإلنسان 523غ

 3 2 2 ميكروبيولوجيا األغذية 525غ

 3 2 2 أسس تصنيع األغذية 527غ

 3 2 2 تلوث الغذاء 529غ

151010ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفص زألىل

 زلةا يزل رزسيلفص ز

 2 - 2 تطبيقات الحاسب اآللي في مجاالت األغذية 522غ

 3 2 2 تكنولوجيا األغذية 524غ

 3 2 2 الشئون الصحية لمصانع األغذية 526غ

 3 2 2 سالمة األغذية )األمراض الناتجة عن التغذية( 528غ

 3 2 2 كيمياء تحليلية )أجهزة( 582ك

14810زل رزسياأسبوعيا للفص زلةا يماموعع دزلساعاتىزلوح زت
291820ماموعع دزلساعاتىزلوح زتزل رزسياللعامزألىل
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(21شاةسج ىلرقا)
م  زل رزسا:عامي جامعيي د لوم:مبزقباجود زألغهياىحمايازلمسم لك

زلقسازلعلمي:علومىشكنولوجيازألغهيا)غ(

 زلمقبرزسا زلكوديزلبقا
 أسبوعيازلساعاتع د

 زلوح زت عملي  ظبي

زلعامزلةا ي
 زألىلزل رزسيلفص ز

 3 2 2 طرق قياس جودة األغذية 531غ

 3 2 2 التشريعات الغذائية 533غ

 3 2 2 طرق حفظ األغذية 535غ

 3 2 2 التقييم الحسي لألغذية 537غ

 3 2 2 آفات المخازن والمصانع 581ش

151010ىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفص زألىلماموعزلساعات

 زلةا يزل رزسيلفص ز

 3 2 2 المواد المضافة لألغذية 532غ

 3 2 2 تعبئة وتغليف األغذية 534غ

 3 2 2 نظم الجودة بمجال األغذية 536غ

 3 2 2 تسويق المنتجات الغذائية وحماية المستهلك 586ق

 2 4 - بحث 502غ

14128زلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفص زلةا يماموع
292218ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للعامزلةا ي

584038ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للعامي 
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(22ج ىلرقا)
ىزح م  زل رزسا:عامجامعيد لوم:مبزقباجود زللب ىمنمااشت

زلقسازلعلمي:علومىشكنولوجيازأللبان)ل(

 زلمقبرزسا زلكوديزلبقا
 أسبوعيازلساعاتع د

 زلوح زت عملي  ظبي

 زألىلزل رزسيلفص ز

322شكنولوجيازأللبانزلسائلاىمعامالش ا511ل
442ميلبىبيولوجيازأللبان513ل
442شكنولوجيازلاب 515ل
322شكنولوجيازلمنمااتزللبنياىزل  نيا517ل
442كيمياءزأللبان519ل
322كيمياءحيو ا) بىشينات(583ك

211812ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفص زألىل

 زلةا يزل رزسيلفص ز

322مبزقبازلاود ىزلشئونزلصحياللب ىمنمااشت512ل
442ميلبىبيولوجيامنمااتزأللبان514ل
322زلمحلافيزللب ىمنمااشت516ل
322شكنولوجيازلمنمااتزلةا و ا518ل
322كيمياءحيو ا)أ   مات(584ك
24- ددحدد 500ل

181610ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفص زلةا ي
393422ىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفصلي زل رزسيي ماموعزلساعات
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(23ج ىلرقا)
م  زل رزسا:عامجامعيىزح د لوم:كيمياءزلمحالي زل رزعيا

زلقسازلعلمي:زلكيمياءزلحيو ازل رزعيا)ك(

 زلمقبرزسا زلكوديزلبقا
 أسبوعيازلساعاتع د

 زلوح زت عملي  ظبي

 زألىلزل رزسيلفص ز

442كيمياءشحليلياعاما511ك
322كيمياءشحليليا)زألج   زل قيقاىشطبيقاش ا(513ك
322كيمياءشحليليا)ملو اتزلبيئا(515ك
322مخصبات(–كيمياءشحليليا)مبي زت517ك
322إضافاتغهزئيا(–أعالف–كيمياءشحليليا)أغهيا519ك
322كيمياءأرزضي581أ

191412ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفص زألىل

 زلةا يزل رزسيلفص ز

 322كيمياءشحليليا)زلسوزئ زلحيو ا(512ك

 322زألىكسينات(–زل بمو ات–كيمياءشحليليا)زإل   مات514ك

 322 زلطبيةيا(كيمياءشحليليا)زلمبكباتزلحيو ا516ك

 322ز وتطيار (–شببينات–كيمياءشحليليا)صبغات518ك

322شغهيا بات582أ
24-ةح 500ك

181610ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفص زلةا ي
373022ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفصلي زل رزسيي 
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(24ج ىلرقا)
م  زل رزسا:عامي جامعيي د لوم:كيمياءشلوثزلبيئا

زلقسازلعلمي:زلكيمياءزلحيو ازل رزعيا)ك(

 زلمقبرزسا زلكوديزلبقا
 أسبوعيازلساعاتع د

 زلوح زت عملي  ظبي

زلعامزألىل
 زألىلزل رزسيلفص ز

 3 2 2 كيمياء التحاليل الزراعية والبيئة 521ك

 3 2 2 كيمياء عضوية بيئية 523ك

 3 2 2 كيمياء ملوثات البيئة 525ك

 4 4 2 كيمياء األجهزة الدقيقة وتطبيقاتها 527ك

 3 2 2 كيمياء ملوثات الغذاء 529ك

161210ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفص زألىل

 زلةا يزل رزسيلفص ز

 3 2 2 كيمياء التخمرات 522ك

 4 4 2 كيمياء تحليل المبيدات 524ك

 3 2 2 كيمياء النظائر المشعة 526ك

 3 2 2 كيمياء هدم  المخلفات الزراعية بالكائنات الدقيقة 528ك

 3 2 2 كيمياء تحليل أغذية وأعالف 530ك

161210ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفص زلةا ي
322420ىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للعامزألىلماموعع دزلساعات
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(24شاةسج ىلرقا)
م  زل رزسا:عامي جامعيي د لوم:كيمياءشلوثزلبيئا

زلقسازلعلمي:زلكيمياءزلحيو ازل رزعيا)ك(

 زلمقبرزسا زلكوديزلبقا
 أسبوعيازلساعاتع د

 زلوح زت عملي  ظبي

زلعامزلةا ي
 زألىلزل رزسيلفص ز

 4 4 2 كيمياء المركبات الحيوية الطبيعية 531ك

 3 2 2 كيمياء الهرمونات ومنظمات النمو 532ك

 3 2 2 كيمياء تخمر المواد السليولوزية واأللياف الزراعية 535ك

 3 2 2 كيمياء معالجة مخلفات المصانع 537ك

 3 2 2 كيمياء األنزيمات والفيتامينات 539ك

161210زلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفص زألىلماموع

 زلةا يزل رزسيلفص ز

 3 2 2 كيمياء التغيرات الحيوية 532ك

 3 2 2 كيمياء التمثيل الغذائي والطاقة 534ك

 3 2 2 استغالل النفايات العضوية 586أ

 3 2 2 فسيولوجيا الكائنات الدقيقة 586ن

 3 2 2 وراثة زراعية 582و

 2 4 - بحث 502ك

171410ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفص زلةا ي
332620ماموعع دزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للعامزلةا ي

655040ماموعع دزلساعاتىزلوح زتزل رزسياللعامي 
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(25ج ىلرقا)
زل رزسا:عامجامعيىزح م  د لوم:مبي زتزآفات

زلقسازلعلمي:مبي زتزآفات)ت(

 زلمقبرزسا زلكوديزلبقا
 أسبوعيازلساعاتع د

 زلوح زت عملي  ظبي

 زألىلزل رزسيلفص ز
 3 2 2 مبيدات الحشائش    511ت 

 3 2 2 تحليل مبيدات اآلفات  513ت 

 3 2 2 تجهيز المبيدات و خواصها الطبيعية  515ت 

 3 2 2 المكافحة الكيماوية لآلفات  517ت 

 3 2 2 المبيدات الفطرية  519ت 

 3 2 2 اقتصاديات مكافحة اآلفات  591ق 

181212ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفص زألىل

 زلةا يزل رزسيلفص ز

 3 2 2 التقييم الحيوي للمبيدات   512ت 

 3 2 2 اآلثار الجانبية الضارة الستخدام المبيدات  514ت 

 3 2 2 التركيب الكيماوى للمبيدات و عالقته بالسمية  516ت 

 3 2 2 االتجاهات الحديثة في مكافحة اآلفات  518م 

 3 2 2 تربية النباتات المقاومة للحشرات و األمراض  584م 

 2 4 - بحث  500ت 

171410زل رزسياأسبوعيا للفص زلةا يماموعزلساعاتىزلوح زت
352622ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفصلي زل رزسيي 
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(26ج ىلرقا)
م  زل رزسا:عامجامعيىزح د لوم:ملافحاآفاتزلصوبىزلمحميات

زلقسازلعلمي:مبي زتزآفات)ت(

 زلمقبرزسا زلكوديزلبقا
 أسبوعيازلساعاتع د

 زلوح زت عملي  ظبي

 زألىلزل رزسيلفص ز
 3 2 2 مكافحة آفات الصوب والمحميات 521ت 

 3 2 2 مبيدات التربة 523ت 

 3 2 2 المبيدات والتلوث البيئي 525ت 

 3 2 2 المبيدات الحيوية 527ت 

 3 2 2 مبيدات مسببات األمراض النباتية 529ت 

 3 2 2 والمحمياتآفات الصوب  583ش

181212ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفص زألىل

 زلةا يزل رزسيلفص ز

 3 2 2 طرق تطبيق المبيدات 522ت 

 3 2 2 مبيدات آمنة االستخدام 524ت 

 3 2 2 مقاومة اآلفات لفعالية المبيدات 526ت 

 3 2 2 عالقة المبيدات بالصحة العامة 528ت 

 3 2 2 أمراض نباتات الصوب والمحميات 588ن 

 2 4 - بحث 502ت 

171410ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفص زلةا ي
352622ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفصلي زل رزسيي 
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(27ج ىلرقا)
عامجامعيىزح م  زل رزسا:د لوم:زرزعازألرزضيزلصحبزى ا

زلقسازلعلمي:زلمحاصي )م(

 زلمقبرزسا زلكوديزلبقا
 أسبوعيازلساعاتع د

 زلوح زت عملي  ظبي

 زألىلزل رزسيلفص ز
 3 2 2 أسس إعداد األراضي الصحراوية للزراعة 511م 

 3 2 2 إنتاج محاصيل الحقل فى المناطق الصحراوية )أ( 513م 

 3 2 2 األراضى الصحراويةاستزراع  515م 

 3 2 2 بيئة وفسيولوجيا محاصيل المناطق الصحراوية 517م 

 3 2 2 الحشائش الصحراوية وكيفية مكافحتها 519م 

 3 2 2 إنتاج الخضر في المناطق الصحراوية 583ب

181212ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفص زألىل

 زلةا يزل رزسيلفص ز

 3 2 2 تربية المحاصيل المقاومة للجفاف والظروف المعاكسة 512م 

 3 2 2 إنتاج محاصيل الحقل فى المناطق الصحراوية )ب( 514م 

 3 2 2 تسميد المحاصيل فى األراضى الصحراوية 516م 

 3 2 2 رى المحاصيل فى األراضى الصحراوية 518م 

 3 2 2 فاكهة المناطق الحارة وشبة الحارة 584ب

 2 4 - بحث 500م 

171410ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفص زلةا ي
352622ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفصلي زل رزسيي 
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(28ج ىلرقا)
م  زل رزسا:عامجامعيىزح د لوم:إ ماجزلمقاىي

زلقسازلعلمي:زلمحاصي )م(

 زلمقبرزسا زلكوديزلبقا
 أسبوعيازلساعاتع د

 زلوح زت عملي  ظبي

 زألىلزل رزسيلفص ز
 3 2 2 إنتاج محاصيل الحبوب والبقول 521م  

 3 2 2 إنتاج محاصيل األلياف والزيت  523م 

 3 2 2 مورفولوجيا وفسيولوجيا البذور 525م 

 3 2 2 إنتاج وفحص التقاوي 527م 

 4 4 2 تقاوي محسنةإكثار  529م 

 3 2 2 مكافحة آفات البذور 587ت

191412ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفص زألىل

 زلةا يزل رزسيلفص ز

 3 2 2 تربية محاصيل الحبوب والبقول 522م 

 4 4 2 والزيت تربية محاصيل األلياف 524م 

 3 2 2 تكنولوجيا محاصيل الحقل  526م 

 3 2 2 تجهيز وتخزين التقاوى 528م 

 3 2 2 تسويق التقاوى  588ق

 2 4 - بحث 502م 

181610ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفص زلةا ي
373022ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفصلي زل رزسيي 
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(29ج ىلرقا)
شحتزلظبىفزلحبزر ام  زل رزسا:عامجامعيىزح د لوم:فسيولوجيا موزلنبات

زلقسازلعلمي:زلنباتزل رزعي)ن(

 زلمقبرزسا زلكوديزلبقا
 أسبوعيازلساعاتع د

 زلوح زت عملي  ظبي

 زألىلزل رزسيلفص ز
 4 4 2 فسيولوجيا وبيئة النبات 511ن

 4 4 2 تلوث البيئة وفسيولوجيا النبات 513ن

 3 2 2 فسيولوجيا البناء الضوئي 515ن

 3 2 2 التوازن الغذائي وفسيولوجيا النبات 517ن

 3 2 2 فسيولوجيا التنفس 519ن

 3 2 2 أمراض نبات فسيولوجية 521ن

201612ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفص زألىل

 زلةا يزل رزسيلفص ز

 4 4 2 في النباتفسيولوجيا الظروف الصعبة  512ن

 4 4 2 فسيولوجيا تغذية النبات 514ن

 3 2 2 فسيولوجيا النمو 516ن

 3 2 2 عالقة األرض بالنبات 584أ

 3 2 2 كيمياء حيوية )ليبيدات( 586ك

 2 4 - بحث 500ن

191810ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفص زلةا ي
393422زل رزسياأسبوعيا للفصلي زل رزسيي ماموعزلساعاتىزلوح زت
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(30ج ىلرقا)
د لوم:أمبزضزلنباتىملافحاش افيزألرزضيزلا ة  م  زل رزسا:عامجامعيىزح 

زلقسازلعلمي:زلنباتزل رزعي)ن(

 زلمقبرزسا زلكوديزلبقا
 أسبوعيازلساعاتع د

 زلوح زت عملي  ظبي

 زألىلزل رزسيلفص ز
 4 4 2 أمراض نبات فطرية 521ن

 4 4 2 أمراض نبات بكتيرية 523ن

 3 2 2 أمراض نبات فيروسية 525ن

 3 2 2 بيئة وإنتشار أمراض نبات  527ن

 3 2 2 طرق تشخيص األمراض النباتية 529ن

 3 2 2 اآلفات الناقلة لألمراض  585ش

201612أسبوعيا للفص زألىلماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسيا

 زلةا يزل رزسيلفص ز

 4 4 2 أمراض نبات فسيولوجية 522ن

 4 4 2 أمراض نبات نيماتودية 524ن

 3 2 2 األمراض الكامنة فى التربة 526ن

 3 2 2 مكافحة  أمراض نبات  528ن

 3 2 2 فسيولوجيا تغذية نبات 530ن

 2 4 - بحــــــــث  502ن

191810زلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفص زلةا يماموع
393422ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفصلي زل رزسيي 
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(31ج ىلرقا)
م  زل رزسا:عامجامعيىزح د لوم:زلميلبىبيولوجيازل رزعيازلمطبيقيا

زلقسازلعلمي:زلنباتزل رزعي)ن(

 زلمقبرزسا زلكوديزلبقا
 أسبوعيازلساعاتع د

 زلوح زت عملي  ظبي

 زألىلزل رزسيلفص ز
 4 4 2 علم البيئة الميكروبي 531-ن

 3 2 2 فسيولوجي الكائنات الدقيقة  533 -ن

 3 2 2 ميكروبيولوجيا التخمرات  535-ن

 3 2 2 ميكروبيولوجيا الفساد والتسممات الغذائية  537-ن

 4 4 2 تثبيت اآلزوت الجوى ميكروبيا 539 -ن

 3 2 2 كيمياء حيوية ) بروتينات ( 583 -ك

201612ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفص زألىل

 زلةا يزل رزسيلفص ز

 4 4 2 ميكروبيولوجيا المضادات الحيوية  532 -ن

 4 4 2 إنتاج غازات ميكروبيا 534-ن

 3 2 2 اإلنزيمات الميكروبية 536-ن

 3 2 2 ميكروبيولوجيا األمراض 538-ن

 3 2 2 كيمياء حيوية ) كربوهيدرات ( 588-ك

 2 4 - بحث 504-ن

 19 18 10ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفص زلةا ي

 39 34 22ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفصلي زل رزسيي 
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(32ج ىلرقا)
م  زل رزسا:عامجامعيىزح د لوم:زلقويىزآالتزل رزعيا

زلقسازلعلمي:زل ن سازل رزعيا) د(

 زلمقبرزسا زلكوديزلبقا
 أسبوعيازلساعاتع د

 زلوح زت عملي  ظبي

 زألىلزل رزسيلفص ز
 3 2 2 محركات احتراق داخلي 511هـ 

 3 2 2 الحصادآالت ما قبل  513هـ 

 3 2 2 رياضة تفاضل وتكامل )أ( 515هـ 

 3 2 2 اختبار ومواصفات المواد 517هـ 

 3 2 2 آالت خدمة المحصول النامي 519هـ 

 2 4 - كمبيوتر )أ( 501هـ 

171410ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفص زألىل

 زلةا يزل رزسيلفص ز

 3 2 2 الحصادآالت  512هـ 

 3 2 2 آالت مزارع اإلنتاج الحيواني 514هـ 

 3 2 2 جرارات زراعية 516هـ 

 3 2 2 طاقة جديدة ومتجددة 518هـ 

 3 4 1 صيانة الجرارات واآلالت الزراعية 520هـ 

 2 4 - بحث 500هـ 

 17 16 9ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفص زلةا ي

 34 30 19زلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفصلي زل رزسيي ماموع
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(33ج ىلرقا)
م  زل رزسا:عامجامعيىزح د لوم: ظاىشكنولوجيازلبيزلح ة 

زلقسازلعلمي:زل ن سازل رزعيا) د(

 زلمقبرزسا زلكوديزلبقا
 أسبوعيازلساعاتع د

 زلوح زت عملي  ظبي

 زألىلزل رزسيلفص ز
 3 2 2 أساسيات هندسة الري والصرف الحقلي 521هـ 

 3 2 2 مساحة أراضي 523هـ 

 3 2 2 رياضة تفاضل وتكامل )ب( 525هـ 

 3 2 2 هيدروليكا 527هـ 

 2 4 - كمبيوتر)ب( 503هـ 

 3 2 2 فيزياء األراضي 583أ 

171410ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفص زألىل

 زلةا يزل رزسيلفص ز

 3 2 2 المضخات 522هـ 

 3 2 2 تصميم وتخطيط نظم الري بالتنقيط 524هـ 

 3 2 2 تصميم وتخطيط نظم الري بالرش 526هـ 

 3 2 2 الري السطحي المتطور 528هـ 

 3 2 2 ري وصرف مزرعي 588أ 

 2 4 - بحث 502هـ 

 17 14 10أسبوعيا للفص زلةا يماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسيا

 34 28 20ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفصلي زل رزسيي 
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(34ج ىلرقا)
م  زل رزسا:عامجامعيىزح د لوم:زل ن سازلورز يا

زلقسازلعلمي:زلورز ا)ى(

 زلمقبرزسا زلكوديزلبقا
 أسبوعيازلساعاتع د

 زلوح زت عملي  ظبي

 زألىلزل رزسيلفص ز
 3 - 3 الوراثة الجزيئية  511و 

 3 - 3 أساسيات الهندسة الوراثية  513و 

 3 4 1 الهندسة الوراثية والطفرات  515و 

 3 2 2 الوراثة الخلوية  517و 

 3 4 1 األجهزة المستخدمة فى الهندسة الوراثية  519و

 3 2 2 كيمياء حيوية  581ك 

 18 12 12ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياللفص زألىل

 زلةا يزل رزسيلفص ز

 3 6 - تقنيات الهندسة الوراثية  512و

 3 2 2 تطبيقات الهندسة الوراثية لتحسين الكائنات الدقيقة  514و

 3 - 3 تطبيقات الهندسة الوراثية لتحسين الكائنات الراقية  516و

 3 2 2 الهندسة الوراثية والبيئة  518و

 3 2 2 كيمياء تحليلية  590ك

 2 4 - بحث 500و

 17 16 9ماموعزلساعاتىزلوح زتزل رزسياللفص زلةا ي

 35 28 21إجماليع دزلساعاتىزلوح زتزل رزسياأسبوعيا للفصلي 
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ج زىلمقبرزتزل رزسات
زلعليال رجميزلماجسميب

زلفلسفافيزلعلومىدكمور
زل رزعيافي

زلمخصصاتزلمخملفا
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(35ج ىلرقا)
قسازإلرشادزل رزعيىزلماممسزلب في

زلفبىعزلمخصصيازلمممي  :زإلرشادزل رزعيزلبم زلكودي:"أرشاد")ر(
زلماممسزلب فيزلمخصصاتزل قيقا:إرشادزرزعي

ماممسر في

 المقرراسم  الرقم الكودي

 عدد الساعات أسبوعيا

 الوحدات عملي نظري

 مقررات عامة إجبارية
 8-2 16-4 - بحث ) ماجستير( 600ر

 8-2 8-2 4-1 مناقشات )ماجستير ( 601ر 

 602ر
علااوم اإلرشاااد الزراعااي منهجيااة البحااث العلمااى فااى 

 المجتمع الريفي و
2 - 2 

 603ر 

 )أ، ب، ج(

المجتماع  اإلرشااد الزراعايعلاوم دراسات خاصة فاي 
 )ماجستير(*الريفي 

2-6 2-6 3-9 

 10-5 20-10 - *دراسات ميدانية صيفية )ماجستير( 604ر 

 8-2 16-4 - *بحث ) دكتوراه ( 700ر 

 4-2 4-2 2-1 *مناقشات ) دكتوراه ( 701ر 

 703ر 

 )أ، ب، ج(

المجتماع  علاوم اإلرشااد الزراعايدراسات خاصة فاي 
 *الريفي ) دكتوراه (

2-6 2-6 3-9 

 10-5 20-10 - *دراسات ميدانية صيفية ) دكتوراه( 704ر 

 اختياريةمقررات تخصصية 
 

 اإلرشاد الزراعي
 3 - 3 نظريات التعليم   611ر 

 3 2 2 وتقييم الخبرات التعليمية  إعداد  612ر 

 3 - 3 نظريات االتصال 613ر

 3 2 2 والمعينات التعليميةالطرق  614ر

 3 2 2 تبسيط المعلومات الزراعية  615ر 

 3 2 2 الريفي األعالم 616ر

 3 2 2 اإلقناعأساليب  617ر

 3 - 3 تعليم صغار الزراع  618ر 

 3 - 3 تنمية المرأة الريفية 619ر

 3 - 3 الزراعي اإلرشاد وإدارةتنظيم  620ر
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 3 - 3 نظم المعلومات الزراعية 621ر 

 3 - 3 النظم اإلرشادية المقارنة  622ر 

 2 - 2 اختيار وتدريب العاملين باالرشاد 623ر 

 2 - 2 نظريات القيادة 624ر

 3 2 2 دراسة المجتمعات المحلية 625ر 

 3 - 3 التخطيط للتغيير 626ر 

 3 - 3 آليات التدخل اإلرشادي  627ر 

 3 2 2 اإلرشاديةالبرامج  إعداد 628ر

 3 2 2 التقييم اإلرشادي 629 ر

 3 - 3 السياسة اإلرشادية 630ر 

 3 - 3 المعاصرة اإلرشاديةالمفاهيم  631ر

 3 - 3 نقل وتكييف التكنولوجيا الزراعية  632ر

 3 - 3 اقتصاديات اإلرشاد الزراعي 633ر 

 3 2 2 اإلرشاديمشاكل البحث  634ر

 2 - 2 تطور علم اإلرشاد  635ر 

 3 - 3 علم نفس النمو 636ر 

 3 - 3 علم النفس التعليمي 637ر 

 3 - 3 علم النفس االجتماعي  638ر 

 3 - 3 علم اجتماع المعرفة 639ر 

 3 2 2 البحث التعليمي 640ر 

 3 2 2 البحث االتصالي 641ر 

 المجتمع الريفي
 3 - 3 تاريخ الفكر االجتماعي  651ر 

 3 - 3 المعاصرةالنظرية االجتماعية  652ر 

 3 - 3 بناء النظرية االجتماعية 653ر 

 3 - 3 مناهج البحث االجتماعي 654ر 

 3 - 3 اإلحصاء االجتماعي 655ر 

 3 - 3 التنظيم االجتماعي  656ر 

 3 - 3 علم مجتمع المنظمات 657ر

 3 - 3 القيم والمعايير االجتماعية  658ر 

 3 - 3 دراسات سكانية  659ر 

 3 - 3 علم اجتماع األسرة 660ر 

 3 - 3 التغيير االجتماعي 661ر

 3 - 3 الطبقات االجتماعية  662ر

 3 - 3 تحليل العالقات االجتماعية  663ر

 3 - 3 نظرية ديناميكية الجماعة الصغيرة  664ر 

 3 - 3 السياسة االجتماعية 665ر 
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 3 - 3 المؤسسات االجتماعية الريفية 666ر 

 3 - 3 دراسة البيئة الريفية 667ر 

 3 - 3 البناء االجتماعي الريفي  668ر

 3 - 3 الشخصية الريفية  669ر 

 3 - 3 المشاكل االجتماعية الريفية 670ر

 3 - 3 مناهج التنمية الريفية 671ر 

 3 - 3 السكان الريفيون 672ر 

 3 - 3 المنظمات الريفية 673ر 

 3 - 3 القيادة الريفية 674ر 

 3 - 3 انتشار وتبني المبتكرات الزراعية 675ر 

 3 - 3 تنمية المجتمع الريفي المحلي 676ر 

ساعاتعمليأسبوعيا وىعليم يأربسفصولدرزسيا.4ةح  وزقس-*
ساعاعمليأسبوعيا وىعليم يأربسفصولدرزسيا.2مناقشات: وزقسساعاىزح   ظبي+-
ةوليدوىلمد   مدانأسدا يسىعلدي15ساعاتعمليأسبوعيا صيفا فيزلفمب ز م أ م 10 وزقسدرزساتمي ز ياصيفيا-

م يعامي لك طال .
درزساتخاصا:مقبرزتفيزلمخصصةح أقصي الثمقبرزتلك طال طوزلفمب شسايلت.-
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(36ج ىلرقا)
قسازالقمصادزل رزعيىإدزر زألعمالزل رزعيا

زلفبىعزلمخصصيازلمممي  :زلكودي:"زقمصاد")ق(زلبم 
زلمخصصاتزل قيقا:شحلي زقمصاديوشحلي ر اضيوموزردزرزعياىزقمصادإ ماجوشسو قزرزعي
ىشادددار خارجيددداوشعددداىنىإدزر أعمدددالم رعيددداوسياسددداتىشخطددديعىشنميدددازرزعيددداوفكدددبى ظدددا

ىششب عات
 وحدات عملي نظري املقرر اسم املقرر كود

 إجبارية عامة مقررات

 8-2 16-4 - *(ماجستير) بحث 600 ق

 8-2 8-2 4-1 *(ماجستير) مناقشات 601 ق

 2 - 2 البحث العلمي في علوم االقتصاد الزراعي منهجية 602 ق

 9-3 6-2 6-2 *خاصة في علوم االقتصاد الزراعي )ماجستير( دراسات )أ، ب، ج(603 ق

 10-5 20-10 - *(ماجستيرميدانية صيفية ) دراسات 604 ق

 8-2 16-4 - *(دكتوراه) بحث 700 ق

 4-2 4-2 2-1 *)دكتوراه( مناقشات 701 ق

 9-3 6-2 6-2 *(دكتوراهفي علوم االقتصاد الزراعي ) خاصة دراسات )أ،ب،ج( 703 ق

 10-5 20-10 - *ميدانية صيفية )دكتوراه( دراسات 704 ق

 إجبارية ختصصية مقررات

 تحليل اقتصادي

 3 2 2 جزئي ) أ ( اقتصاد 611 ق

 3 2 2 ( بجزئي )  اقتصاد 612 ق

 3 2 2 كلي ) أ ( اقتصاد 613 ق

 3 2 2 ( بكلي )  اقتصاد 614 ق

 3 2 2 ( أقياسي )  اقتصاد 615 ق

 3 2 2 ( بقياسي )  اقتصاد 616 ق

 3 2 2 االقتصاد القياسي نماذج 617 ق

 3 2 2 التمنطق نظرية 618 ق

 تحليل رياضي وإحصائي

 3 2 2 خطي لالقتصاديين جبر 621 ق

 3 2 2 وتكامل لالقتصاديين تفاضل 622 ق

 3 2 2 العينات نظرية 623 ق

 3 2 2 خطية وغير خطية برمجة 624 ق
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 3 2 2 االحتماالت اإلحصائية نظرية 625 ق

 3 2 2 عمليات بحوث 626 ق

 3 2 2 البارامتري إحصاء 627 ق

 موارد زراعية واقتصاد إنتاج

 3 2 2 الموارد األرضية اقتصاد 631 ق

 3 2 2 الموارد المائية اقتصاد 632 ق

 3 2 2 الموارد البشرية اقتصاد 633 ق

 3 2 2 الزراعية البيئة اقتصاد 634 ق

 3 2 2 إنتاج اقتصاد 635 ق

 3 2 2 اإلنتاج النباتي اقتصاد 636 ق

 3 2 2 اإلنتاج الحيواني اقتصاد 637 ق

 3 2 2 اإلنتاج السمكي اقتصاد 638 ق

 تسويق زراعي وتجارة خارجية

 3 2 2 زراعي تسويق 641 ق

 3 2 2 الحاصالت النباتية تسويق 642 ق

 3 2 2 الحاصالت الحيوانية تسويق 643 ق

 3 2 2 اإلنتاج السمكي تسويق 644 ق

 3 2 2 التجارة الدولية نظريات  645 ق

 3 2 2 دولية زراعية تجارة 646 ق

 3 2 2 محلية وعالمية بورصات 647 ق

 3 2 2 وتكتالت اقتصادية دولية منظمات 648 ق

 تعاون وإدارة أعمال مزرعية

 3 2 2 زراعي تعاون 651 ق

 3 2 2 تعاونية مؤسسات 652 ق

 3 2 2 الفكر التعاوني تاريخ 653 ق

 3 2 2 أعمال مزرعية إدارة 654 ق

 3 2 2 زراعي تمويل 655 ق

 3 2 2 زراعية ضرائب 656 ق

 3 2 2 زراعية محاسبة 657 ق

 3 2 2 وتقييم المشروعات الزراعية جدوى 658 ق

 سياسات وتخطيط وتنمية زراعية

 3 2 2 اقتصادية سياسات 661 ق

 3 2 2 زراعية سياسات 662 ق

 3 2 2 مالية ونقدية سياسات 663 ق

 3 2 2 اقتصادي تخطيط 664 ق

 3 2 2 زراعي تخطيط 665 ق

 3 2 2 التخطيط نماذج 666 ق

 3 2 2 اقتصادية تنمية 667 ق

 3 2 2 زراعية تنمية 668 ق
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 فكر ونظم وتشريعات

 3 2 2 ومناهج البحث العلمي فلسفة 671 ق

 3 2 2 الفكر االقتصادي تاريخ 672 ق

 3 2 2 اقتصادية مقارنة نظم 673 ق

 3 2 2 االقتصاد المصري تاريخ 674 ق

 3 2 2 وتشريعات زراعية قوانين 675 ق

 مقررات خاصة

 3 2 2 ر التكنولوجييالتغي اقتصاد 681 ق

 3 2 2 الميكنة الزراعية اقتصاد 682 ق

 3 2 2 التصنيع الغذائي واأللبان اقتصاد 683 ق

 3 2 2 الزراعات المحمية اقتصاد 684 ق

 3 2 2 استصالح األراضي اقتصاد 685 ق

 3 2 2 اقتصادية دورات 686 ق

 3 2 2 التباين تحليل 687 ق

 3 2 2 ديعد تحليل 688 ق

 3 2 2 نشاطي تحليل 689 ق

 3 2 2 الهدف برمجة 690 ق

ساعاتعمليأسبوعيا وىعليم يأربسفصولدرزسيا.4ةح  وزقس-*
ساعاعمليأسبوعيا وىعليم يأربسفصولدرزسيا.2مناقشات: وزقسساعاىزح   ظبي+-
ةوليدوىلمد   مدانأسدا يسىعلدي15ساعاتعمليأسبوعيا صيفا فيزلفمب ز م أ م 10درزساتمي ز ياصيفيا وزقس-

م يعامي لك طال .
ثمقبرزتلك طال طوزلفمب شسايلت.درزساتخاصا:مقبرزتفيزلمخصصةح أقصي ال-
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(37ج ىلرقا)
قسازإل ماجزلحيوز ي

زلفبىعزلمخصصيازلمممي  :زلبم زلكودي:"زإل ماجزلحيوز ي")ح(
رعايازلحيوزن–فسيولوجيازلحيوزن–شببيازلحيوزن–زلمخصصاتزل قيقا:شغهيازلحيوزن

 اسم املقرر الرقم الكودي

 الساعات أسبوعياعدد 

 الوحدات عملي نظري

 مقررات عامة إجبارية

 8 – 2 16 - 4 - )ماجستير(*بحث  600ح 

 8 – 2 8 - 2 4 - 1 )ماجستير(*مناقشات  601ح 

 2 - 2 منهجية البحث العلمي في علوم االنتاج الحيوانى 602ح 

 603ح 

 )أ،ب،ج(
 9 – 3 6 - 2 6 - 2 )ماجستير(* دراسات خاصة في علوم االنتاج الحيوانى

 10 – 5 20 - 10 - )ماجستير(*دراسات ميدانية صيفية  604ح 

 8-2 16-4 - )دكتوراه(*بحث  700ح 

 4-2 4-2 2-1 )دكتوراه(*مناقشات  701ح 

 703ح 

 )أ،ب،ج(
 9-3 6-2 6-2 )دكتوراه(* دراسات خاصة في علوم االنتاج الحيوانى

 10-5 20-10 - )دكتوراه(*دراسات ميدانية صيفية  704ح 

 اختياريةمقررات تخصصية 

 تغذية الحيوان 

 3 2 2 تغذية حيوان 611ح

 3 2 2 تمثيل الطاقة 612ح

 3 2 2 الهضم في المجترات 613ح

 3 2 2 التمثيل الغذائي لألمالح المعدنية في تغذية الحيوان 614ح

 3 2 2 الغذائية في تغذية الحيوان اإلضافات 615ح

 3 2 2 االستخدام األمثل للمخلفات الزراعية 616ح

 3 2 2 تغذية الحيوان المقارن 617ح

 3 2 2 الفيتامينات 618ح

 3 2 2 فسيولوجيا تغذية الحيوان 619ح

 3 2 2 تغذية ماشية اللبن 620ح

 3 2 2 تغذية ماشية اللحم 621ح

 3 2 2 وماعز أغنامتغذية  622ح
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 اسم املقرر الرقم الكودي

 الساعات أسبوعياعدد 

 الوحدات عملي نظري

 3 2 2 تغذية الجمال 623ح

 3 2 2 تغذية حيوانات الفصيلة الخيلية 624ح

 3 2 2 كيمياء المركبات الوسطية )أ( 625ح

 3 2 2 كيمياء المركبات الوسطية )ب( 626ح

 تربية الحيوان

 3 2 2 تربية الحيوان )أ( 631ح

 3 2 2 تربية الحيوان )ب( 632ح

 3 2 2 االنتخابية للحيوانات المزرعيةاألدلة  633ح

 3 2 2 تربية وتحسين ماشية اللبن 634ح

 3 2 2 تربية وتحسين األغنام والماعز 635ح

 3 2 2 تربية وتحسين ماشية اللحم 636ح

 3 2 2 الحيواني التجريبي اإلحصاء 637ح

 3 2 2 عشائر الحيوانات المزرعية 638ح

 3 2 2 الحيوانات المزرعيةتحسين الصفات الكمية في  639ح

 3 2 2 ومعالجة البيانات المزرعية إعداد 640ح

 فسيولوجيا الحيوان

 3 2 2 بيولوجيا التناسل 641ح

 3 2 2 علم الخلية 642ح

 3 2 2 أقلمة الحيوانات الزراعية 643ح

 3 2 2 فسيولوجيا حيوانات المزرعة )أ( 644ح

 3 2 2 فسيولوجيا حيوانات المزرعة )ب( 645ح

 3 2 2 اللبن إدرارفسيولوجيا  646ح

 3 2 2 فسيولوجيا النمو في الحيوانات الزراعية 647ح

 3 2 2 فسيولوجيا سلوك الحيوان 648ح

 3 2 2 فسيولوجيا الهضم 649ح

 3 2 2 علم األجنة في الحيوانات الزراعية 650ح

 3 2 2 بيئة الحيوان 651ح

 3 2 2 الزراعية التلقيح الصناعي في الحيوانات 652ح

 3 2 2 البويضات معمليا وإخصاب إنضاج 653ح

 3 2 2 علم الدم 654ح

 3 2 2 بيولوجيا اإلشعاع 655ح

 3 2 2 قياسات الوظائف الفسيولوجية 656ح

 3 2 2 كيمياء السائل المنوي 657ح

 رعاية الحيوان



 جامعة المنوفية

Menoufia University 

 

 الزراعةكلية 

Faculty of Agriculture 

 

 96 

 اسم املقرر الرقم الكودي

 الساعات أسبوعياعدد 

 الوحدات عملي نظري

 3 2 2 ماشية اللحم إنتاج 661ح

 3 2 2 ماشية اللبن إنتاج 662ح

 3 2 2 الجاموس إنتاج 663ح

 3 2 2 أغنام وماعز إنتاج 664ح

 3 2 2 الجمال إنتاج 665ح

 3 2 2 األغنام والماعز إنتاجتكثيف  666ح

 3 2 2 المظاهر السلوكية في الحيوانات المزرعية 667ح

 3 2 2 رعاية الخيول 668ح

 3 2 2 تقنية مزارع اإلنتاج الحيواني 669ح

 3 2 2 الحيوانينظم اإلنتاج  670ح

 3 2 2 تكنولوجيا الصوف 671ح

 3 2 2 رعاية حيوانات البيئة الصحراوية 672ح

ساعاتعمليأسبوعيا وىعليم يأربسفصولدرزسيا.4ةح  وزقس-*
ساعاعمليأسبوعيا وىعليم يأربسفصولدرزسيا.2مناقشات: وزقسساعاىزح   ظبي+-
ةوليدوىلمد   مدانأسدا يسىعلدي15ساعاتعمليأسبوعيا صيفا فيزلفمب ز م أ م 10 وزقسدرزساتمي ز ياصيفيا-

م يعامي لك طال .
درزساتخاصا:مقبرزتفيزلمخصصةح أقصي الثمقبرزتلك طال طوزلفمب شسايلت.-
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(38ج ىلرقا)
قساإ ماجزل ىزج ىزألسماك

زلفبىعزلمخصصيازلمممي  :إ ماجدىزج ")د(زلبم زلكودي:"إ ماجدىزج 
إ ماجأسماك

فسيولوجيازل ىزج (.–شغهيازل ىزج –زلمخصصاتزل قيقا:إ ماجزل ىزج )شببيازل ىزج 
إ ماجزألسماك

 اسم المقرر الرقم الكودي
 عدد الساعات أسبوعيا

 الوحدات عملي نظري

 مقررات عامة إجبارية

 8-2 16-4 - )ماجستير(*بحث  600 د

 8-2 8-2 4-1 )ماجستير(*مناقشات  601 د

 2 - 2 واألسماك  منهجية البحث العلمي في علوم الدواجن 602 د

 603  د

 )أ، ب، جـ(
 9-3 6-2 6-2 واألسماك )ماجستير(* دراسات خاصة في علوم الدواجن

 10-5 20-10 - )ماجستير(*دراسات ميدانية صيفية  604 د

 8-2 16-4 - )دكتوراه(*بحث  700 د

 4-2 4-2 2-1 )دكتوراه(*مناقشات  701 د

 703 د

 )أ ، ب ، جـ(
 9-3 6-2 6-2 واألسماك )دكتوراه(* دراسات خاصة في علوم الدواجن

 10-5 20-10 - )دكتوراه(*دراسات ميدانية صيفية  704 د

 اختياريةمقررات تخصصية 

 إنتاج الدواجن

 الدواجنتربية 

 3 2 2 تربية الدواجن ) أ (  611د

 3 2 2 تربية الدواجن ) ب ( 612د

 3 2 2 عشائر الدواجن 613د 

 3 2 2 اإلحصاء الداجنى التجريبي 614د 

 3 2 2 االنتخاب في الدواجن 615د 

 3 2 2 تحسين الصفات الكمية فى الدواجن 616د 

 3 2 2 الدواجنالمقاومة الوراثية لألمراض فى  617د 

 3 2 2 المناعة فى الطيور 618د 

 3 2 2 إنتاج الهجن فى الدواجن 619د 
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 3 2 2 تكوين وتأصيل السالالت 620د 

 3 2 2 إعداد ومعالجة بيانات الدواجن 621د 

 3 2 2 األدلة االنتخابية 622د 

 3 2 2 تربية وتحسين األرانب 623د 

 3 2 2 تربية وتحسين الرومي 624د 

 3 2 2 تربية وتحسين الطيور المائية 625د 

 3 2 2 تربية وتحسين السمان 626د 

 3 2 2 األقلمة الوراثية فى الطيور 627د 

 3 2 2 االتجاهات الحديثة فى تربية الدواجن 628د 

 3 2 2 تكنولوجيا إنتاج الدواجن 629د 

 تغذية الدواجن

 3 2 2 تغذية الدواجن ) أ ( 631د

 3 2 2 تغذية الدواجن ) ب ( 632د

 3 2 2 تغذية األرانب 633د 

 3 2 2 تغذية الطيور المائية 634د 

 3 2 2 تغذية الدواجن في المناطق الحارة وشبة الحارة 635د 

 3 2 2 تغذية مقارنة 636د 

 3 2 2 التحوالت الغذائية في الدواجن ) أ ( 637د

 3 2 2 (التحوالت الغذائية في الدواجن ) ب  638د

 3 2 2 الطاقة والتغذية في الدواجن 639د 

 3 2 2 فسيولوجيا تغذية الدواجن 640د 

 3 2 2 االستخدام األمثل للمخلفات الزراعية في تغذية الدواجن 641د 

 3 2 2 الفيتامينات في تغذية الدواجن 642د 

 3 2 2 األمالح المعدنية واإلضافات الغذائية في الدواجن 643د 

 3 2 2 تكنولوجيا صناعة األعالف 644د 

 3 2 2 االتجاهات الحديثة في تغذية الدواجن 645د 
 فسيولوجيا الدواجن

 3 2 2 فسيولوجيا الدواجن 651د

 3 2 2 فسيولوجيا الخلية الحيوانية 652د 

 3 2 2 فسيولوجيا التناسل في الدواجن 653د 

 3 2 2 فسيولوجيا النمو في الدواجن 654د 

 3 2 2 فسيولوجيا األقلمة في الدواجن 655د 

 3 2 2 فسيولوجيا الهرمونات في الطيور 656د 

 3 2 2 فسيولوجيا البيئة 657د 

 3 2 2 التلقيح الصناعي في الدواجن 658د 

 3 2 2 الغدد الصماء فى الدواجن 659د

 3 2 2 علم األنسجة في الطيور 660د 

 3 2 2 أجنة الطيور 661د 

 3 2 2 سلوك الدواجن 662د 
 إنتاج األسماك

 3 2 2 إنتاج أسماك المياه العذبة 671د
 3 2 2 إنتاج أسماك المياه المالحة 672د 
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 3 2 2 إنتاج األسماك وحيدة الجنس 673د 

 3 2 2 بيولوجيا األسماك 674د
 3 2 2 بيولوجيا الطيور المائية 675د 
 3 2 2 ديناميكا المجتمعات السمكية 676د 
 3 2 2 تربية وتحسين األسماك 677د 
 3 2 2 استزراع القشريات 678د 
 3 2 2 استزراع الفصائل غير السمكية 679د 
 3 2 2 إدارة وتنمية المصادر السمكية 680د 
 3 2 2 وسائل وطرق صيد األسماك 681د 

 3 2 2 تصنيع وتكوين عالئق األسماك 682د
 3 2 2 تغذية األسماك 683د 
 3 2 2 اإلضافات الغذائية في األسماك 684د 
 3 2 2 التغذية والسلوك الغذائي في األسماك 685د 

 3 2 2 فسيولوجيا األسماك 686د 
 3 2 2 خواص المسطحات المائية 687د 

ساعاتعمليأسبوعيا وىعليم يأربسفصولدرزسيا.4ةح  وزقس-*
عمليأسبوعيا وىعليم يأربسفصولدرزسيا.ساعا2مناقشات: وزقسساعاىزح   ظبي+-
ةوليدوىلمد   مدانأسدا يسىعلدي15ساعاتعمليأسبوعيا صيفا فيزلفمب ز م أ م 10درزساتمي ز ياصيفيا وزقس-

م يعامي لك طال .
درزساتخاصا:مقبرزتفيزلمخصصةح أقصي الثمقبرزتلك طال طوزلفمب شسايلت.-
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(39ىلرقا)ج 
قسازلبساشي 

 باشاتزل  نا–خضب–زلفبىعزلمخصصيازلمممي  :فاك ازلبم زلكودي:"ةساشي ")ب(
شببيا(–إ ماج–زلفاك ا:)فسيولوجيازلمخصصاتزل قيقا:
شببيا(–إ ماج–زلخضب:)فسيولوجيا

 باشاتطبياىعطب ا(–إ ماج باشاتزل  ناىشنسيقح زئق– باشاتزل  نا:)فسيولوجياىشببيا باشاتزل  يا

 اسم المقرر الرقم الكودي
 عدد الساعات أسبوعيا

 الوحدات عملي نظري

 مقررات عامة إجبارية

 8-2 16-4 - )ماجستير(*بحث  600 د

 8-2 8-2 4-1 )ماجستير(*مناقشات  601 د

 2 - 2 )ماجستير(* البساتينمنهجية البحث العلمي في علوم  602 د

 603  د

 )أ، ب، جـ(
 9-3 6-2 6-2 البساتين )ماجستير(* دراسات خاصة في علوم

 10-5 20-10 - )ماجستير(*دراسات ميدانية صيفية  604 د

 8-2 16-4 - )دكتوراه(*بحث  700 د

 8-2 8-2 4-1 )دكتوراه(*مناقشات  701 د

 703 د

 )أ ، ب ، جـ(
 9-3 6-2 6-2 البساتين )دكتوراه(*دراسات خاصة في علوم 

 10-5 20-10 - )دكتوراه(*دراسات ميدانية صيفية  704 د

 اختياريةمقررات تخصصية 

 الفاكهة
 فسيولوجيا الفاكهة

 3 2 2   الفاكهة أشجارفسيولوجيا  611ب 

 3 2 2   فسيولوجيا التزهير وعقد الثمار 612ب 

 3 2 2   فسيولوجيا ثمار الفاكهة  613ب 

 3 2 2 الفاكهة  إنتاج فياستخدام منظمات النمو  614ب 

 3 2 2 الفاكهة  أشجارتقليم  615ب

 3 2 2 تقسيم نباتات الفاكهة  616ب

 3 2 2 تسميد وتغذية أشجار الفاكهة  617ب

 3 2 2  الفاكهة ألشجارحتياجات المائية اال  618ب

 3 2 2  بيئة أشجار الفاكهة  619ب

 الفاكهةإنتاج 
 3 2 2 الفاكهة في نسجة األزراعة  621ب

 3 2 2 موالح  622ب
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 3 2 2 المانجو  623ب

 3 2 2 النخيل  624ب

 3 2 2 الموز  625ب

 3 2 2 العنب  626ب

 3 2 2 التفاحيات  627ب

 3 2 2 الفاكهة ذات النواة الحجرية  628ب

 3 2 2 فاكهة المناطق االستوائية   629ب 

 3 2 2 أشجار الفاكهة  إكثار 630ب

 3 2 2 وتخزين ثمار الفاكهة  إعداد 631ب

 تربية الفاكهة
 3 2 2  تحسين نباتات الفاكهة 636ب

 الخضر

 فسيولوجيا الخضر
 3 2 2 فسيولوجيا محاصيل الخضر  641ب 

 3 2 2 فسيولوجيا ثمار الخضر 642ب 

 3 2 2  الخضر محاصيل وتسميد تغذية 643ب 

 3 2 2 تكاثر الخضر 644ب

 3 2 2 إعداد وإنضاج وتعبئة ثمار الخضر  645ب 

 إنتاج الخضر

 3 2 2 الخضر إنتاج 646ب

 3 2 2  والدرنية الجذرية الخضر محاصيل 647ب

 3 2 2  الورقية الخضر محاصيل 648ب 

 3 2 2 الثمرية الخضر محاصيل 649ب

 3 2 2   إنتاج الخضر تحت الزراعات المحمية 650ب 

 3 2 2 إنتاج محاصيل خضر غير تقليدية   650ب

 3 2 2 محاصيل الخضر المعمرة  652ب

 3 2 2 اعة الخضر في األراضي الصحراوية زر  653ب

 تربية الخضر
 3 2 2 الخضر نباتات تربية 656ب

 3 2 2  التلقيح خلطية الخضر محاصيل تربية 657ب

 3 2 2 لآلفاتتربية نباتات الخضر المقاومة  658ب 

 3 2 2  الخضر بذور إنتاج 659ب

 نباتات الزينة
 فسيولوجيا وتربية نباتات الزينة

 3 2 2 فسيولوجيا نباتات الزينة  661ب

 3 2 2 تربية وتحسين نباتات الزينة  662ب

 3 2 2 إعداد وتصدير نباتات الزينة  663ب 
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ساعاتعمليأسبوعيا وىعليم يأربسفصولدرزسيا.4ةح  وزقس-*
ساعاعمليأسبوعيا وىعليم يأربسفصولدرزسيا.2مناقشات: وزقسساعاىزح   ظبي+-
ةوليدوىلمد   مدانأسدا يسىعلدي15صيفا فيزلفمب ز م أ م ساعاتعمليأسبوعيا 10درزساتمي ز ياصيفيا وزقس-

م يعامي لك طال .
درزساتخاصا:مقبرزتفيزلمخصصةح أقصي الثمقبرزتلك طال طوزلفمب شسايلت.-



 إنتاج نباتات الزينة وتنسيق حدائق
 
 
 3 2 2 إنتاج أزهار القطف  666ب

 3 2 2 نخيل الزينة  667ب

 3 2 2 المسطحات الخضراء  668ب

 3 2 2 أبصال الزينة  669ب

 3 2 2 الورد 670ب

 3 2 2 التشجير  671ب

 3 2 2 تنسيق حدائق  672ب

 3 2 2 إنتاج نباتات الزينة 673ب

 3 2 2 إنتاج نباتات الصوب 674ب

 3 2 2 نباتات زينة إكثار 675ب

 نباتات طبية وعطرية

 3 2 2 نباتات طبية وعطرية 676ب
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(40ج ىلرقا)
قسازلحشبزتزالقمصادياىزلحيوزنزل رزعي

زلفبىعزلمخصصيازلمممي  :زلحشبزتزالقمصادياوزلبم زلكودي:"حشبزت")ش(
زلحيوزنزل رزعي

–زلنحددد ىدةددد زنزلحب دددب–زلحشدددبزتزالقمصددداديا:)زلحشدددبزتزل رزعيدددازلمخصصاتزل قيقا:
حشبزتطبياىبيطب ا(–حشبزتزلمخازنىزلمصا س–زلملافحازلحيو ا

 يئدازآفدات–قدوزرضىطيدورىقوزقدس–عيا يماشودززرز–زلحيوزنزل رزعي:)أكارىساتزرزعيا
زلحيوز ياىملافحم ا(

 اسم المقرر الرقم الكودي

 عدد الساعات أسبوعيا

 الوحدات عملي نظري

 إجبارية أساسيةمقررات 

 8-2 16-4 - )ماجستير(*بحث  600ش 

 8-2 8-2 4-1 )ماجستير(*مناقشات  601ش 

 602ش 
الحشرات االقتصادية  منهجية البحث العلمي في علوم 

 والحيوان الزراعي
2 - 2 

 603ش 

 )أ،ب،ج(

الحشرات االقتصادية  دراسات خاصة في علوم 
 والحيوان الزراعي )ماجستير(*

2-6 2-6 3-9 

 10-5 20-10 - )ماجستير(*دراسات ميدانية صيفية  604ش 

 8-2 16-4 - )دكتوراه(*بحث  700ش 

 4-2 4-2 2-1 )دكتوراه(*مناقشات  701ش 

 703ش 

 )أ،ب،ج(

الحشرات االقتصادية  دراسات خاصة في علوم 
 والحيوان الزراعي )دكتوراه(*

2-6 2-6 3-9 

 10-5 20-10 - )دكتوراه(*دراسات ميدانية صيفية  704ش 

 اختياريةمقررات تخصصية 

 الحشرات االقتصادية

 الحشرات الزراعية

 3 2 2 ل الخارجي في الحشراتيمورفولوجي حشرات أ التشك 611ش 

 3 2 2 الحشرات ل الداخلي فييمورفولوجي حشرات ب التشك 612ش 

 3 2 2 تقسيم حشرات 613ش

 3 2 2 فسيولوجي حشرات أ 614ش 
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 3 2 2 فسيولوجي حشرات ب 615ش 

 3 2 2 لألمراضحشرات ناقلة  616ش 

 3 2 2 مورفولوجي و تقسيم المن 617ش 

مورفولوجي و تقسيم الحشرات القشرية و الذباب  618ش 
 األبيض

2 2 3 

 3 2 2 مورفولوجي وتقسيم الحشرات الغير بالغة 619ش

 3 2 2 اآلفات الحشرية في البيئة الصحراوية 620ش

 3 2 2 حشرات الصوب 621ش 

 3 2 2 بيئة حشرات 622ش 

 3 2 2 بيولوجي إحصاء 623ش 

 3 2 2 و تحميل الحشراتطرق جمع  624ش 

 النحل وديدان الحرير

 3 2 2 تربية النحل 631ش 

 3 2 2 منتجات النحل و الحرير 632ش 

 3 2 2 تربية ديدان الحرير 634ش 

 3 2 2 الحشرات االجتماعية 635ش 

 3 2 2 الحشرات الملقحة 636ش 

 المكافحة الحيوية

 3 2 2 الطفيليات و المفترسات الحشرية 641ش 

 3 2 2 المكافحة الحيوية للحشائش و النباتات البرية 642ش 

 3 2 2 الحشائش و النباتات البرية آفات 643ش 

 3 2 2 الحشرية لآلفاتالمكافحة الميكروبية  644ش 

 3 2 2 أمراض الحشرات 645ش 

 حشرات المخازن والمصانع

 3 2 2 حشرات المخازن 646ش 

 3 2 2 الصناعيةحشرات المنتجات  647ش 

 حشرات طبية وبيطرية

 3 2 2 الحشرات الطبية و البيطرية 649ش 

 الحيوان الزراعي

 األكاروسات الزراعية

 3 2 2 اكاروس اقتصادي أ اكاروسات نباتية 651ش 

 3 2 2 أكاروس اقتصادي ب أكاروسات طفيلية و مفترسة 652ش 

 3 2 2 أكاروس أ تقسيم و تصنيف 653ش

 3 2 2 أكاروس ب مورفولوجي و تشريح 654ش 

 3 2 2 أكاروس ج فسيولوجي 655ش 

 3 2 2 أكاروس حبوب و مواد مخزونة 656ش 

 3 2 2 أكاروسات تربة 657ش 

 3 2 2 أكاروسات مائية 658ش 

 3 2 2 أكاروس د بيئة وسلوك 659ش 
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 3 2 2 المكافحة البيولوجية لالكاروسات 660ش 

 3 2 2 تربية و تحميل االكاروسطرق استخالص و  661ش 

 النيماتودا الزراعية

 3 2 2 نيماتودا بيئة و سلوك 665ش 

 3 2 2 نيماتودا  المياة العذبة 666ش 

 3 2 2 نيماتودا تقسيم و تصنيف 667ش 

 3 2 2 نيماتودا "مورفولوجي وتشريح" 668ش

 3 2 2 نيماتودا فسيولوجي 669ش 

 3 2 2 للحشراتالنيماتودا الممرضة  670ش 

 3 2 2 المكافحة البيولوجية للنيماتودا 671ش 

 3 2 2 طرق استخالص و تربية و تحميل النيماتودا 672ش 

 القوارض والطيور والقواقع

 3 2 2 مكافحة القوارض الزراعية 675ش 

 3 2 2 بيئة و سلوك القوارض الزراعية 676ش 

 3 2 2 تقسيم و تصنيف القوارض الزراعية 677ش 

 3 2 2 قوارض فسيولوجي 678ش 

 3 2 2 بيئة و سلوك  الطيور االقتصادية 679ش 

 3 2 2 مورفولوجي و تقسيم قواقع و بزاقات 680ش 

 3 2 2 قواقع اقتصادية 681ش 

 3 2 2 مكافحة القواقع و البزاقات 682ش 

 بيئة اآلفات الحيوانية ومكافحتها

 3 2 2 الحيوانيةالمكافحة الميكروبية لالفات  686ش 

 3 2 2 طفيليات حيوانية 687ش 

 3 2 2 االفات الحيوانية في تربة البيئة الصحراوية 688ش 

 3 2 2 الحيوانية في الصوب اآلفاتبيئة وسلوك  689ش 

 3 2 2 كاروسالمكافحة الكيماوية للنيماتودا و األ 690ش 

 3 2 2 حيواني إحصائيتوارث و تحليل  691ش 

ساعاتعمليأسبوعيا وىعليم يأربسفصولدرزسيا.4 وزقسةح -*
ساعاعمليأسبوعيا وىعليم يأربسفصولدرزسيا.2مناقشات: وزقسساعاىزح   ظبي+-
ةوليدوىلمد   مدانأسدا يسىعلدي15ساعاتعمليأسبوعيا صيفا فيزلفمب ز م أ م 10درزساتمي ز ياصيفيا وزقس-

عامي لك طال .م ي
درزساتخاصا:مقبرزتفيزلمخصصةح أقصي الثمقبرزتلك طال طوزلفمب شسايلت.-
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(41ج ىلرقا)
قساعلومزألرزضي

زلفبىعزلمخصصيازلمممي  :زلبم زلكودي:"أرزضي")أ(
ئيدداوكيميدداءزلمخصصدداتزل قيقددا: شددؤىمورفولوجيددازألرزضدديوفي  دداءزألرزضدديىزلعالقدداتزلما

زألرزضيىمعادنزلطي وميلبىبيولوجياىبيوكيمياءزألرزضيوشغهيازلنباتىخصوبازألرزضي.
 أسبوعياالساعاتعدد المقرراسم الكوديالرقم

 الوحدات عملي نظري

 إجباريةعامةمواد
 8-2 16-4 - بحث )ماجستير(* 600أ 

 8-2 8-2 4-1 مناقشات )ماجستير(* 601أ

 2 - 2 منهجية البحث العلمي في علوم األراضي  602أ 

 9-3 6-2 6-2 دراسات خاصة في علوم األراضي )ماجستير(* 603أ

 10-5 20-10 - دراسات ميدانية صيفية )ماجستير(* 604أ 

 8-2 16-4 - )دكتوراه(* بحث 700أ 

 4-2 4-2 2-1 )دكتوراه(* مناقشات 701أ

 9-3 6-2 6-2 )دكتوراه(* األراضي دراسات خاصة في علوم 703أ 

 10-5 20-10 - )دكتوراه(* دراسات ميدانية صيفية 704أ 

 اختياريةمقررات تخصصية 
 نشؤ ومورفولوجيا األراضي

 3 - 3 نشوء وتطور األراضى 611أ

 3 - 3 بيدولوجيا األراضى 612أ

 3 - 3 جيومورفولوجيا األراضى 613أ

 3 - 3 حصر وتصنيف األراضي 614أ 

 3 - 3 ميكرومورفولوجيا األراضى 615أ

 فيزياء األراضي والعالقات المائية

 3 - 3 فيزياء األراضى 621أ

 3 - 3 هيدرولوجيا األراضى 622أ

 3 - 3 عالقة األرض بالماء والنبات 623أ

 3 - 3 رى وصرف مزرعى 624أ

 كيمياء األراضي ومعادن الطين

 3 2 2 كيمياء األراضى 631أ

 3 2 2 تحليل األرض والمياه 632أ

 3 - 3 معادن الطين 633أ

 3 2 2 طرق دراسة التركيب المعدنى لألرض 634أ

 3 - 3 غرويات 635أ
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 3 - 3 كيمياء المعقدات األرضية 636أ

 3 2 2 استصالح األراضي 637أ

 3 2 2 خدمة وتحسين األراضى 638أ

 3 2 2 كيمياء األسمدة 639أ

 3 - 3 الحرارية لمحاليل األرضالكيمياء  640أ

 ميكروبيولوجيا وبيوكيمياء األراضي

 3 2 2 طرق دراسة ميكروبات األرض 641أ

 3 2 2 بيئة ميكروبات األرض 642أ

 3 - 3 بيوجيوكيمياء بيئية 643أ

 3 2 2 تثبيت النيتروجين الجوى باألراضى 644أ

 3 - 3 بيوتكنولوجيا المخلفات الزراعية 645أ

 3 - 3 األسمدة الحيوية والزراعة العضوية 646أ

 تغذية النبات وخصوبة األراضي

 3 2 2 تغذية النبات 651أ

 3 2 2 العناصر المغذية الكبرى للنبات 652أ

 3 2 2 العناصر المغذية الصغرى للنبات 653أ

 3 2 2 التغذية الالأرضية للنبات 654أ

 3 - 3 خصوبة األراضي 655أ

 3 - 3 وتسميدأسمدة  656أ

 مقررات مشتركة التخصص

 3 2 2 كيمياء المادة العضوية فى األراضى 671أ

 3 2 2 تلوث األراضى والمياه 672أ

 3 - 3 استخدام النظائر المشعة فى الزراعة 673أ

 3 - 3 صيانة األراضى والمياه 674أ

 مقررات مرتبطة

 3 2 2 علم الصخور )بترولوجيا( 681أ

 3 2 2 المعادن )مينارولوجيا(علم  682أ

 3 2 2 اإلستشعار عن بعد فى الزراعة 683أ

 2 - 2 ضوئيات 684أ

 2 - 2 أرصاد جوية 685أ

 2 - 2 جيولوجيا المياه 686أ

ساعاتعمليأسبوعيا وىعليم يأربسفصولدرزسيا.4ةح  وزقس-*
.أسبوعيا وىعليم يأربسفصولدرزسياساعاعملي2مناقشات: وزقسساعاىزح   ظبي+-
ةوليدوىلمد   مدانأسدا يسىعلدي15ساعاتعمليأسبوعيا صيفا فيزلفمب ز م أ م 10درزساتمي ز ياصيفيا وزقس-

م يعامي لك طال .
درزساتخاصا:مقبرزتفيزلمخصصةح أقصي الثمقبرزتلك طال طوزلفمب شسايلت.-
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(42ا)ج ىلرق
قساعلومىشكنولوجيازألغهيا

زلفبىعزلمخصصيازلمممي  :زلبم زلكودي:"أغهيا")غ(
زلمخصصاتزل قيقا:صناعاتغهزئيا

 اسم المقرر الرقم الكودي

 عدد الساعات أسبوعيا

 الوحدات عملي نظري

 مقررات عامة إجبارية

 8-2 16-4 - )ماجستير(*بحث  600غ 

 8-2 8-2 4-1 )ماجستير(*مناقشات  601غ 

 2 - 2  منهجية البحث العلمي في علوم وتكنولوجيا األغذية 602غ 

 603غ 

 )أ،ب،ج(

 دراسات خاصة في علوم وتكنولوجيا األغذية
 )ماجستير(*

2-6 2-6 3-9 

 10-5 20-10 - )ماجستير(*دراسات ميدانية صيفية  604غ 

 8-2 16-4 - )دكتوراه(*بحث  700غ 

 4-2 4-2 2-1 )دكتوراه(*مناقشات  701 غ

 703غ 

 )أ،ب،ج(

 دراسات خاصة في علوم وتكنولوجيا األغذية
 )دكتوراه(*

2-6 2-6 3-9 

 10-5 20-10 - )دكتوراه(*دراسات ميدانية صيفية  704غ 

 مقررات تخصصية اختيارية

 3 2 2 تكنولوجيا مواد كربوهيدراتية 611غ 

 3 2 2 ودهونتكنولوجيا زيوت  612غ 

 3 2 2 تكنولوجيا اإلنزيمات 613غ 

 3 2 2 تكنولوجيا منتجات الحبوب 614غ 

 3 2 2 تكنولوجيا اللحوم والدواجن 615غ 

 3 2 2 تكنولوجيا األسماك 616غ 

 3 2 2 تكنولوجيا التجفيف 617غ 

 3 2 2 تكنولوجيا الخضر والفاكهة 618غ 

 3 - 3 تغذية اإلنسان 619غ 

 3 2 2 كيمياء األغذية 620غ 

 3 2 2 تحليل األغذية 621غ 

 3 2 2 تبريد وتجميد األغذية 622غ 
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 3 2 2 حفظ األغذية 623غ 

 3 2 2 ميكروبيولوجيا األغذية 624غ 

 3 2 2 تخمرات صناعية 625غ 

 3 2 2 الشئون الصحية لألغذية 626غ 

 3 2 2 تعبئة وتغليف األغذية 627غ 

 3 2 2 ومكسبات الطعم والرائحةزيوت عطرية  628غ 

 3 2 2 السموم الطبيعية في األغذية 629غ 

 3 2 2 تدوير مخلفات األغذية 630غ 

 3 2 2 المواد المضافة لألغذية 631غ 

ساعاتعمليأسبوعيا وىعليم يأربسفصولدرزسيا.4ةح  وزقس-*
أسبوعيا وىعليم يأربسفصولدرزسيا.ساعاعملي2مناقشات: وزقسساعاىزح   ظبي+-
ةوليدوىلمد   مدانأسدا يسىعلدي15ساعاتعمليأسبوعيا صيفا فيزلفمب ز م أ م 10درزساتمي ز ياصيفيا وزقس-

م يعامي لك طال .
درزساتخاصا:مقبرزتفيزلمخصصةح أقصي الثمقبرزتلك طال طوزلفمب شسايلت.-
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(43ا)ج ىلرق
قساعلومىشكنولوجيازأللبان

زلفبىعزلمخصصيازلمممي  :زلبم زلكودي:"ألبان")غ(
زلمخصصاتزل قيقا:كيمياءزأللبانوشكنولوجيازأللبانوميلبىبيولوجيازأللبان

 اسم المقرر الرقم الكودي

 عدد الساعات أسبوعيا

 الوحدات عملي نظري

 مقررات عامة إجبارية

 8-2 16-4 - )ماجستير(*بحث  600غ 

 8-2 8-2 4-1 )ماجستير(*مناقشات  601غ 

 602غ 
األلبان منهجية البحث العلمي في علوم وتكنولوجيا 

 )ماجستير(*
2 - 2 

 603غ 

 )أ،ب،ج(
 9-3 6-2 6-2 األلبان دراسات خاصة في علوم وتكنولوجيا 

 10-5 20-10 - )ماجستير(*دراسات ميدانية صيفية  604غ 

 8-2 16-4 - )دكتوراه(*بحث  700غ 

 4-2 4-2 2-1 )دكتوراه(*مناقشات  701غ 

 703غ 

 )أ،ب،ج(

األلبان دراسات خاصة في علوم وتكنولوجيا 
 )دكتوراه(*

2-6 2-6 3-9 

 10-5 20-10 - )دكتوراه(*دراسات ميدانية صيفية  704غ 

 مقررات تخصصية اختيارية

 كيمياء األلبان

 3 2 2 كيمياء األلبان و منتجاتها 611ل  

 3 2 2 المكونات الصغرى للبن 612ل 

 3 2 2 المواد الدهنيه و الكربوهيدراتيه للبن 613ل 

 3 2 2 المواد اآلزوتيه 614ل 

 3 2 2 كيمياء طبيعيه للبن و منتجاته 615ل 

 3 2 2 الطرق الحديثه لتحليل اللبن و منتجاته 616ل 

 3 2 2 طبيعيهالاأللبان غير  617ل 

 3 2 2 إفراز اللبن و إنتاجه و تداوله 618ل 

 3 - 3 اللبن السائل و معامالته 619ل 

 تكنولوجيا األلبان
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 3 2 2 تكنولوجيا الجبن 621ل 

 3 2 2 تكنولوجيا المثلوجات اللبنيه 622ل 

 3 2 2 تكنولوجيا المنتجات اللبنيه الدهنيه 623ل 

 3 2 2 المنتجات الثانويه للبنتكنولوجيا  624ل 

 3 2 2 التحكيم فى اللبن و منتجاته 625ل 

 3 2 2 منتجات األلبان الخاصه 626ل 

 3 2 2 التعبئه و التغليف للبن و منتجاته 627ل 

 3 2 2 تكنولوجيا األلبان المكثفه و المجففه 628ل 

 ميكروبيولوجيا األلبان

 3 2 2 ميكروبيولوجيا ألبان 631ل 

 3 2 2 ميكروبيولوجيا منتجات ألبان 632ل 

 3 2 2 مراقبه جوده اللبن و منتجاته و التشريعات اللبنيه 633ل 

 3 2 2 شئون صحيه لمصانع األلبان 634ل 

 3 2 2 األلبان المتخمره 635ل 

ساعاتعمليأسبوعيا وىعليم يأربسفصولدرزسيا.4ةح  وزقس-*
ساعاعمليأسبوعيا وىعليم يأربسفصولدرزسيا.2ىزح   ظبي+مناقشات: وزقسساعا-
ةوليدوىلمد   مدانأسدا يسىعلدي15ساعاتعمليأسبوعيا صيفا فيزلفمب ز م أ م 10درزساتمي ز ياصيفيا وزقس-

م يعامي لك طال .
زلفمب شسايلت.درزساتخاصا:مقبرزتفيزلمخصصةح أقصي الثمقبرزتلك طال طو-
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(44ج ىلرقا)
قسازلكيمياءزلحيو ازل رزعيا

زلفبىعزلمخصصيازلمممي  :زلبم زلكودي:"كيمياء")ك(
زلمخصصاتزل قيقا:كيمياءحيو ازرزعيا

زلبقا
 زلكودي

 ىح زت عملي  ظبي زسازلمقبر

 مقبرزتعاماإجبار ا

 8-2 16-4 - بحث ) ماجستير (* 600ك 

 8-2 8-2 4-1 مناقشات ) ماجستير (* 601ك 

 2 - 2 منهجية البحث العلمي في علوم الكيمياء الحيوية الزراعية 602ك 

 603ك 

 )أ، ب، ج(

دراسات خاصة في علوم الكيمياء الحيوية الزراعية )ماجستير 
*) 

2-6 2-6 3-9 

 10-5 20-10 - دراسات ميدانية صيفية ) ماجستير (* 604ك 

 8-2 16-4 - بحث ) دكتوراة (* 700ك 

 8-2 8-2 4-1 مناقشات ) دكتوراة (* 701ك 

 703ك 

 )أ، ب، ج(

دراسات خاصة في علوم الكيمياء الحيوية الزراعية )دكتوراة 
) 

2-6 2-6 3-9 

 10-5 20-10 - دراسات ميدانية صيفية ) دكتوراة ( 704ك 

     

مقبرزتشخصصيازخميار ا
 3 2 2 حيوية تمثيل غذائيكيمياء  611ك 

 3 2 2 كيمياء حيوية كربوهيدرات 612ك 

 3 2 2 كيمياء حيوية ليبيدات  613ك 

 3 2 2 كيمياء حيوية بروتينات 614ك 

 3 2 2 كيمياء حيوية إنزيمات 615ك 

 3 2 2 كيمياء حيوية فيتامينات 616ك 

 3 2 2 كيمياء منظمات النمو الحيوية والهرمونات 617ك 

 3 2 2 كيمياء الصبغات النباتية 618ك 

 3 2 2 كيمياء التخمرات الحيوية 619ك 

 3 2 2 كيمياء األحماض النووية 620ك 
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 3 2 2 كيمياء األحماض األمينية 621ك 

 3 2 2 كيمياء الحبوب ومنتجاتها 622ك 

 3 2 2 كيمياء الزيوت العطرية 623ك 

 3 2 2 كيمياء القلويدات  624ك 

 3 2 2 كيمياء النباتات الطبية والعطرية  625ك 

 3 2 2 كيمياء المخلفات العضوية 626ك 

 3 2 2 كيمياء سوائل الجسم الحيوية 627ك 

 3 2 2 كيمياء األلياف والنواتج الثانوية 628ك 

 مقررات مرتبطة

 3 2 2 كيمياء طبيعية حيوية 631ك 

 3 2 2 كيمياء تحليلية 632ك 

 3 2 2 كيمياء عضوية 633ك

 3 2 2 أجهزة –كيمياء تحليلية  634ك 

 3 2 2 كيمياء تحليلية ملوثات البيئة 635ك 

 3 2 2 كيمياء تحليلية كروماتوجرافي 636ك 

ساعاتعمليأسبوعيا وىعليم يأربسفصولدرزسيا.4ةح  وزقس-*
أربسفصولدرزسيا.ساعاعمليأسبوعيا وىعليم ي2مناقشات: وزقسساعاىزح   ظبي+-
ةوليدوىلمد   مدانأسدا يسىعلدي15ساعاتعمليأسبوعيا صيفا فيزلفمب ز م أ م 10درزساتمي ز ياصيفيا وزقس-

م يعامي لك طال .
درزساتخاصا:مقبرزتفيزلمخصصةح أقصي الثمقبرزتلك طال طوزلفمب شسايلت.-
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(45ج ىلرقا)
زآفاتقسامبي زت

زلفبىعزلمخصصيازلمممي  :زلبم زلكودي:"مبي زت")ت(
ملافحازآفات–سميامبي زتزآفات–زلمخصصاتزل قيقا:كيمياءمبي زتزآفات

 زسازلمقبر زلبقازلكودي

 ع دزلساعاتأسبوعيا

 زلوح زت عملي  ظبي

 مقبرزتعاماإجبار ا

 8-2 16-4 - بحث )ماجستير(* 600ت

 8-2 8-2 4-1 مناقشات )ماجستير(*  601ت

 2 - 2 منهجية البحث العلمي في علوم مبيدات اآلفات 602ت

 603ت

 )أ،ب،ج(
 9-3 6-2 6-2 دراسات خاصة في علوم مبيدات اآلفات )ماجستير(*

 10-5 20-10 - دراسات ميدانية صيفية )ماجستير(* 604ت

 8-2 16-4 - بحث )دكتوراه(* 700ت 

 4-2 4-2 2-1 مناقشات )دكتوراه(*  701ت 

 703ت

 )أ،ب،ج(
 9-3 6-2 6-2 دراسات خاصة في علوم مبيدات اآلفات )دكتوراه(*

 10-5 20-10 - دراسات ميدانية صيفية )دكتوراه(* 704ت 

 زخميار امقبرزتشخصصيا

 كيمياء مبيدات اآلفات

 3 - 3 )أ (  اتكيمياء مبيدات حشر 611ت

 3 - 3 مبيدات تربة 612ت

 3 - 3 مبيدات حشائش 613ت

 3 - 3 مبيدات قواقع وقوارض 614ت

 3 - 3 مبيدات فطريه 615ت

 3 - 3 معقمات ومانعات تغذية 616ت

 3 - 3 تحليل مبيدات)أ ( 617ت

 3 - 3 ب –تحليل مبيدات  618ت

 3 - 3 تخليق المبيدات 619ت

 3 - 3 المبيدات الحيوية 620ت
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 3 - 3 مبيدات طبيعية 621ت

 3 - 3 ب -كيمياء مبيدات حشرات  622ت

 سمية مبيدات اآلفات

 3 - 3 تكسيكولوجي ) أ (  631ت

 3 - 3 سمية المبيدات للثدييات والطيور واألسماك 632ت

 3 - 3 سمية المبيدات للنباتات 633ت

 3 - 3 مقاومة الحشرات للمبيدات 634ت

 3 - 3 تلوث البيئة بالمبيدات 635ت

 3 - 3 سمية بيئية  636ت

 3 - 3  تمثيل المبيدات  637ت

 3 - 3 (ب)تكسيكولوجي    638ت

 3 - 3 سمية المبيدات علي الحشرات النافعة 639ت

 3 - 3 التقييم الحيوي للمبيدات  640ت

 مكافحة اآلفات

 3 - 3 المكافحة المتكاملة لالفات 651ت

 3 - 3 المبيداتتكنولوجيا مستحضرات  652ت

ساعاتعمليأسبوعيا وىعليم يأربسفصولدرزسيا.4ةح  وزقس-*
ساعاعمليأسبوعيا وىعليم يأربسفصولدرزسيا.2مناقشات: وزقسساعاىزح   ظبي+-
 مدانأسدا يسىعلديةوليدوىلمد  15ساعاتعمليأسبوعيا صيفا فيزلفمب ز م أ م 10درزساتمي ز ياصيفيا وزقس-

م يعامي لك طال .
درزساتخاصا:مقبرزتفيزلمخصصةح أقصي الثمقبرزتلك طال طوزلفمب شسايلت.-
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(46ج ىلرقا)
قسازلمحاصي 

زلفبىعزلمخصصيازلمممي  :زلبم زلكودي:"محاصي ")م(
زلمخصصاتزل قيقا:محاصي زلحق 

 زسازلمقبر زلكوديزلبقا

 ع دزلساعاتأسبوعيا

 زلوح زت عملي  ظبي

 مقبرزتعاماإجبار ا

 8-2 16-4 - بحث )ماجستير(* 600م 

 8-2 8-2 4-1 مناقشات )ماجستير(* 601م 

 2 - 2 منهجية البحث العلمي في علوم المحاصيل 602م 

 603م 

 )أ،ب،ج(
 9-3 6-2 6-2 دراسات خاصة في علوم المحاصيل )ماجستير(*

 10-5 20-10 - دراسات ميدانية صيفية )ماجستير(* 604م 

 8-2 16-4 - بحث )دكتوراه(* 700م 

 4-2 4-2 2-1 مناقشات )دكتوراه(* 701م 

 703م 

 )أ،ب،ج(
 9-3 6-2 6-2 دراسات خاصة في علوم المحاصيل )دكتوراه(*

 10-5 20-10 - دراسات ميدانية صيفية )دكتوراه(* 704م 

زخميار امقبرزتشخصصيا


 3 2 2 إنتاج محاصيل الحبوب 611م

 3 2 2 إنتاج محاصيل األلياف 612م

 3 2 2 إنتاج محاصيل الزيت 613م

 3 2 2 إنتاج محاصيل البقول 614م

 3 2 2 إنتاج محاصيل العلف والمراعى 615م

 3 2 2 إنتاج محاصيل السكر 616م

 3 2 2 إنتاج محاصيل غير تقليدية 617م

 3 2 2 بيئة وفسيولوجيا المحاصيل 618م

 3 2 2 فسيولوجيا الحشائش ومكافحتها 619م

 3 2 2 الكفاءة اإلنتاجية لمحاصيل الحقل 620م

 3 2 2 تقاوى وفحص البذور 621م

 3 2 2 تسميد محاصيل الحقل 622م
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 3 2 2 رى محاصيل الحقل 623م

 3 2 2 المحاصيلاستخدام منظمات النمو فى إنتاج  624م

 3 2 2 استخدام النظائر المشعة فى إنتاج المحاصيل 625م

 3 2 2 تربية محاصيل )أ( 626م

 3 2 2 تربية محاصيل )ب( 627م

 3 2 2 تربية محاصيل الحبوب 628م

 3 2 2 تربية محاصيل األلياف 629م

 3 2 2 تربية محاصيل الزيت 630م

 3 2 2 تربية محاصيل البقول 631م

 3 2 2 تربية محاصيل العلف 632م

 3 2 2 تربية محاصيل السكر 633م

 3 2 2 تربية محاصيل لألغراض الخاصة  634م

 3 2 2 تربية محاصيل للمقاومة لألمراض والحشرات 635م

 3 2 2 الطفرات فى تربية المحاصيل 636م

 3 2 2 تقاوى محسنة إكثار 637م

 3 2 2 تكنولوجيا محاصيل الحبوب 638م

 3 2 2 تكنولوجيا محاصيل الزيت 639م

 3 2 2 تكنولوجيا محاصيل األلياف 640م

 3 2 2 تصميم وتحليل تجارب 641م

 3 2 2 تجارب القطاعات الناقصة 642م

 3 2 2 زراعة األنسجة فى المحاصيل 643م

ساعاتعمليأسبوعيا وىعليم يأربسفصولدرزسيا.4ةح  وزقس-*
ساعاعمليأسبوعيا وىعليم يأربسفصولدرزسيا.2ساعاىزح   ظبي+مناقشات: وزقس-
ةوليدوىلمد   مدانأسدا يسىعلدي15ساعاتعمليأسبوعيا صيفا فيزلفمب ز م أ م 10درزساتمي ز ياصيفيا وزقس-

م يعامي لك طال .
طال طوزلفمب شسايلت.درزساتخاصا:مقبرزتفيزلمخصصةح أقصي الثمقبرزتلك -
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(47ج ىلرقا)
قسازلنباتزل رزعي

زلفبىعزلمخصصيازلمممي  :زلنباتزل رزعيزلبم زلكودي:" بات")ن(
أمبزضزلنبات
زلميلبىبيولوجيازل رزعيا

 يئا باشيا(–فسيولوجيازلنبات–زلمخصصاتزل قيقا:زلنباتزل رزعي) باتزرزعي
 يماشوديا(–ةلميب ا–فيبىسيا–أمبزضزلنبات)فطب ا
زلميلبىبيولوجيازل رزعيا

 اسم المقرر الرقم الكودي
 عدد الساعات أسبوعيا

 الوحدات عملي نظري

 مقررات عامة إجبارية

 8-2 16-4 - )ماجستير(* بحث 600-ن

 8-2 8-2 2-1 )ماجستير(* مناقشات 601-ن

 2 - 2 علوم النبات  في العلمي منهجية البحث 602 -ن

 603-ن

 (أ،ب،ج)
 9-3 6-2 6-2 )ماجستير(*علوم النبات  فيدراسات خاصة 

 10-5 20-10 - )ماجستير(* دراسات ميدانية صيفية 604-ن

 8-2 16-4 - )دكتوراه(*بحث  700 ن

 8-2 8-2 4-1 )دكتوراه(*مناقشات  701 ن

 703 ن

 )أ، ب، جـ(
 9-3 6-2 6-2 النبات )دكتوراه(*راسات خاصة في علوم د

 10-5 20-10 - )دكتوراه(*دراسات ميدانية صيفية  704 ن

 اختياريةمقررات تخصصية 

 النبات الزراعي

 نبات زراعي

 3 2 2 ميكروتكنيك عام 611ن

 3 - 3 تقسيم نباتات زهرية 612ن

 3 2 2 تشريح نبات  613ن

 3 - 3 ر فى النباتثالخصوبة والتكا 614ن

 3 - 3 النبات االقتصادي 615ن

 3 2 2 مورفولوجي  نباتات زهرية 616ن

 3 - 3 التطور في النبات 617ن
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 3 2 2 المجهرية والتصوير العلمي 618ن

 فسيولوجيا النبات

 3 - 3 فسيولوجيا التحوالت الغذائية )أ( 621ن

 3 - 3 فسيولوجيا التحوالت الغذائية )ب( 622ن

 3 2 2 واإلنباتفسيولوجيا البذور  623ن

 3 - 3 واإلثمارفسيولوجيا التزهير  624ن

 3 - 3 فسيولوجيا نمو النبات 625ن

 3 - 3 فسيولوجيا البناء الضوئي 626ن

 3 2 2 النمو و الهرمونات النباتية 627ن

 3 - 3 فسيولوجيا التنفس 628ن

 3 2 2 زراعة األنسجة 629ن

 3 - 3 اإلنزيماتفسيولوجيا  630ن

 3 - 3 فسيولوجيا الصبغات النباتية 631ن

 بيئة نباتية

 3 2 2 عالقة النبات بالماء 633ن

 3 2 2 فسيولوجيا تغذية النبات 634ن

 3 2 2 فسيولوجيا االجهاد البيئي في النبات 635ن

 3 - 3 تلوث البيئة وفسيولوجيا النبات 636ن

 3 - 3 فسيولوجيا وبيئة النبات 637ن

 3 2 2 التوازن البيئي وفسيولوجيا النبات 638ن

 أمراض نبات

 أمراض نبات فطرية

 3 - 3 تقسيم فطر 641-ن

 3 2 2 فسيولوجى فطر 642-ن

 3 2 2 أمراض محاصيل الحقل 643-ن

 3 2 2 أمراض الفاكهة 644 -ن

 3 2 2 أمراض نباتات الخضر والزينة 645-ن

 3 2 2 أمراض نباتات المحميات 646-ن

 3 2 2 أمراض نبات كامنة فى التربة 647-ن

 3 2 2 أمراض بذور 648-ن

 3 2 2 أمراض جذور 649-ن

 3 2 2 أمراض تخزين وتسويق 650-ن
 أمراض نبات فيروسية

 3 2 2 أمراض نبات فيروسية 656-ن

 3 - 3 فيرولوجى 657-ن

 3 - 3 كيمياء الفيروسات النباتية 658-ن

 3 2 2 مشابهات الفيروساتأمراض  659-ن

 3 - 3 طرق مقاومة أمراض النبات الفيروسية 660-ن
 أمراض نبات بكتيرية

 3 2 2 أمراض نبات بكتيرية 661-ن

 3 - 3 فسيولوجيا تطفل البكتريا الممرضة للنبات 662-ن

 3 - 3 التقنية الحديثة ألمراض النبات البكتيرية 663-ن
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 أمراض نبات نيماتودية

 3 2 2 أمراض نبات نيماتودية 666-ن

 3 - 3 فسيولوجيا تطفل نيماتودا النبات 667-ن

 3 - 3 مقاومة أمراض النبات النيماتودية 668-ن

 مقررات مشتركة التخصص

 3 - 3 أمراض نبات 671-ن

 3 - 3 النبات أمراضمقاومة  672-ن

 3 - 3 أمراض نبات غير طفيلية 673-ن

 3 - 3 فسيولوجيا تطفل 674-ن

 3 - 3 سيرولوجى أمراض نبات 675-ن

 3 2 2 النبات أمراضطرق تشخيص  676-ن

 3 - 3 عن بعد فى أمراض النبات االستشعار 677-ن

 3 - 3 فسيولوجيا أمراض النبات 678-ن

 3 - 3 تقنية أمراض نبات 679-ن
 الميكروبيولوجيا الزراعية

 3 2 2 ميكروبيولوجيا 681-ن

 3 - 3 بكترياتقسيم   682 -ن

 3 2 2 فسيولوجيا بكتريا 683-ن

 3 - 3 يمناعة وسيرولوج 684ن

 3 - 3 سيتولوجى بكتريا 685 -ن

 3 2 2 ميكروبيولوجيا المياه والمجارى 686ن

 3 - 3 إنزيماتميكروبيولوجيا  687ن 

ً  688ن   3 - 3 إنتاج الفيتامينات والهرمونات النباتية ميكروبيا

 3 2 2 لألزوت الجوى الميكروبيالتثبيت  689ن 

 3 - 3 تلوث البيئة الميكروبي 690ن 

 3 - 3 الخمائر 691ن 

 3 - 3 السموم الميكروبية. 692ن 

 3 - 3 الطحالب 693ن

 3 - 3 األكتينوميسيتات 694ن 

 3 2 2 اإلمراضميكروبيولوجيا  695ن 

 3 - 3 ميكروبيولوجيا التخمرات والمضادات الحيوية 696-ن

 3 - 3 البيئة الميكروبية 697-ن

 3 2 2 ميكروبيولوجيا تطبيقية 698-ن

ساعاتعمليأسبوعيا وىعليم يأربسفصولدرزسيا.4ةح  وزقس-*
ساعاعمليأسبوعيا وىعليم يأربسفصولدرزسيا.2مناقشات: وزقسساعاىزح   ظبي+-
ةوليدوىلمد   مدانأسدا يسىعلدي15أسبوعيا صيفا فيزلفمب ز م أ م ساعاتعملي10درزساتمي ز ياصيفيا وزقس-

م يعامي لك طال .
درزساتخاصا:مقبرزتفيزلمخصصةح أقصي الثمقبرزتلك طال طوزلفمب شسايلت.-
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(48ج ىلرقا)
قسازل ن سازل رزعياىزلنظازلحيو ا

زلفبىعزلمخصصيازلمممي  :زلبم زلكودي:" ن سا") د(
– ن سازلبيىزلصبفزلم رعدي–زآالتزل رزعيا–زلمخصصاتزل قيقا:جبزرزتىقويزرزعيا

شكنولوجيددازسددمخ زمات–ش يئددازلبيئدداىزلمبددا يزل رزعيددا– ن سدداشصددنيسزلمنمادداتزل رزعيددا
 ن ساش زىلىجود زلمنمااتزل رزعيا.–زلطاقافيزل رزعا


 قررات عامة إجبارية م

الكود 
 والرقم

عدد  عدد الساعات أسبوعية المقرر
الوحدات 
 الدراسية

 عملي نظري

 8-2 16-4 - بحث )ماجستير( 600هـ

 8-2 8-2 4-1 *مناقشات )ماجستير( 601هـ

 2 - 2 منهجية البحث العملي في علوم الهندسة الزراعية 602هـ

 603هـ

 )أ،ب،ج(

 9-3 6-2 6-2 *)ماجستير( الهندسة الزراعيةد.خ في علوم 

 10-5 20-10 - *دراسات ميدانية صيفية)ماجستير( 604هـ

 8-2 16-4 - )دكتوراه(*  بحث 700هـ

 4-2 4-2 2-1 )دكتوراه(* مناقشات 701هـ

 703هـ

 )أ،ب،ج(

 9-3 6-2 6-2 )دكتوراه(* د.خ في علوم الهندسة الزراعية

 10-5 20-10 - )دكتوراه(* صيفيةدراسات ميدانية  704هـ

 مقررات تخصصية اختيارية

 جرارات وقوي زراعية

 3 2 2 جرارات وقوي زراعية 611هـ

 3 2 2 هندسة استصالح أراضي 612هـ

 3 2 2 آالت إحتراق داخلي 613هـ

ً  614هـ  3 2 2 أجهزة ونقل القدرة هيدروليكيا

 3 2 2 ميكانيكا الجر للمركبات والجرارات 615هـ

 3 2 2 ميكانيكا وسلوك التربة تحت تأثير أجهزة الجر 616هـ
 اآلالت الزراعية

 3 2 2 ميكنة زراعية 621هـ

 3 2 2 معدات تحريك التربة واستصالح األراضي 622هـ

 3 2 2 آالت مكافحة آفات 623هـ

 3 2 2 تصميم آالت زراعية 624هـ

 3 2 2 آالت مزارع إنتاج الدواجن 625هـ

 3 2 2 آالت حصاد المحاصيل 626هـ

 3 2 2 آالت مزارع اإلنتاج الحيواني 627هـ

 3 2 2 آالت الحرث وإثارة التربة 628هـ
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 هندسة الري والصرف المزرعي

 3 2 2 مساحة أراضي 631هـ

 3 2 2 مساحة جوية وخرائط 632هـ

 3 - 3 هندسة الري والصرف 633هـ

 3 - 3 الهيدرولوجيا والماء األرضي 634هـ

 3 - 3 نظم وتصميم الري بالتنقيط 635هـ

 3 - 3 نظم وتصميم الري بالرش 636هـ

 3 - 3 نظم وهيدروليكا الري السطحي 637هـ

 3 - 3 هندسة حفر وإنشاء اآلبار 638هـ
 هندسة تصنيع المنتجات الزراعية

 3 - 3 هندسة مصانع األلبان 641هـ

 3 - 3 هندسة تصنيع منتجات زراعية 642هـ

 3 - 3 تصميم آالت مصانع األغذية 643هـ

 3 - 3 المعامالت الحرارية وتأثيرها علي جودة المنتجات الزراعية 644هـ

 3 - 3 هندسة حفظ األغذية 645هـ

 3 - 3 هندسة وتكنولوجيا منتجات الحبوب 646هـ
 تهيئة البيئة والمباني الزراعية

 3 - 3 تصميم مباني زراعية 651هـ

 3 - 3 نظرية الخرسانة والمنشآت المعدنية 652هـ

 3 - 3 نظرية اإلنشاءات 653هـ

 3 - 3 تخطيط التجمعات الريفية والمباني الزراعية 654هـ

 3 - 3 تهيئة البيئة الزراعية 655هـ

 3 - 3 هندسة وتصميم البيوت المحمية 656هـ

 3 - 3 تكنولوجيا عزل المباني الزراعية والتركيبات الخارجية 657هـ

 3 - 3 هندسة معالجة مياه الصرف بالمزرعة 658هـ
 تكنولوجيا استخدامات الطاقة في الزراعة

 3 - 3 الطاقة الشمسية واستخداماتها في الزراعة 659هـ

 3 - 3 هندسة تجفيف الحاصالت الزراعية 660هـ

 3 - 3 إنتاج وتوليد الطاقة الجديدة بالمزرعة 661هـ

 3 - 3 الطاقة بالمزرعةتخطيط وإدارة  662هـ

الطاقات الجديدة واستخداماتها في تشغيل المضخات واآلالت  663هـ
 الثابتة

3 - 3 

 هندسة تداول وجودة المنتجات

 3 - 3 هندسة تنظيف وتدريج الحبوب 666هـ

 3 2 2 تداول ونقل المنتجات الزراعية 667هـ

 3 - 3 الزراعيةالخواص الميكانيكية والطبيعية للمنتجات  668هـ

 3 2 2 هندسة التغليف والتعبئة 669هـ

 3 - 3 هندسة الجودة ونظم التحكم 670هـ
 مقررات مرتبـــــطة

 3 - 3 أجهزة قياس وتحكم 671هـ

 3 - 3 نظرية اهتزاز وتوازن 672هـ

 3 - 3 ديناميكا حرارية 673هـ

 3 - 3 خواص واختبارات المواد 674هـ
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 3 - 3 هيدروليكا 675هـ

 3 - 3 كهرباء 676هـ

 3 2 2 تكنولوجيا الورش 677هـ

 3 - 3 تحليل وحساب االجهادات 678هـ

 3 - 3 بحوث العمليات في الزراعة 679هـ

 3 - 3 رياضة تطبيقية 680هـ

 3 - 3 انتقال حرارة 681هـ

 3 - 3 موائعالميكانيكا  682هـ

 3 - 3 الجبر الخطي 683هـ

 3 - 3 تفاضل وتكامل 684هـ

 3 - 3 دوالالنظرية  685هـ

 3 - 3 المعادالت التفاضلية والتكامالت 686هـ

 3 - 3 الهندسة التحليلية 687هـ

 3 - 3 استاتيكا 688هـ

 3 - 3 ديناميكا 689هـ

 3 2 2 رسم ماكينات 690هـ

 3 - 3 ميكانيكا التربة 691هـ

 3 - 3 المعادن والسبائك اتخواص واستخدام 692هـ

 3 - 3 البالستيك واستخداماته في الزراعة 693هـ

 3 2 2 استخدامات الكمبيوتر في الهندسة الزراعية 694هـ

 3 2 2 نظم وتحليل البيانات 695هـ

 3 2 2 تحليل وحدات 696هـ

ساعاتعمليأسبوعيا وىعليم يأربسفصولدرزسيا.4ةح  وزقس-*
عمليأسبوعيا وىعليم يأربسفصولدرزسيا.ساعا2مناقشات: وزقسساعاىزح   ظبي+-
ةوليدوىلمد   مدانأسدا يسىعلدي15ساعاتعمليأسبوعيا صيفا فيزلفمب ز م أ م 10درزساتمي ز ياصيفيا وزقس-

م يعامي لك طال .
درزساتخاصا:مقبرزتفيزلمخصصةح أقصي الثمقبرزتلك طال طوزلفمب شسايلت.-
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(49ىلرقا)ج 
قسازلورز ا

زلفبىعزلمخصصيازلمممي  :زلبم زلكودي:"ىرز ا")ى(
زلمخصصاتزل قيقا:زلورز ا

 عدد الساعات أسبوعيا اسم املقرر الرقم الكودي
 الوحدات عملي نظري

 مقررات عامة إجبارية

 8-2 16-4 - )ماجستير(*بحث  600و 

 8-2 8-2 4-1 )ماجستير(*مناقشات  601و 

 2 - 2 منهجية البحث العلمي في علوم الوراثة  602و 

 9-3 6-2 6-2 )ماجستير(*دراسات خاصة في علوم الوراثة  )أ،ب،ج( 603و

 10-5 20-10 - )ماجستير(*دراسات ميدانية صيفية  604و

 8-2 16-4 -  )دكتوراه(* بحث 700و 

 4-2 4-2 2-1   )دكتوراه(* مناقشات 701و 

 9-3 6-2 6-2    )دكتوراه(*في علوم الوراثة  دراسات خاصة )أ،ب،ج( 703و 

 10-5 20-10 -     )دكتوراه(* دراسات ميدانية صيفية 704و 

 اختياريةمقررات تخصصية 

 3 2 2 وراثة جزيئية 611و 

 3 2 2 وراثة كيموحيوية  612و

 3 2 2 وراثة خلوية  613و

 3 2 2 وراثة كائنات دقيقة أ 614و

 3 2 2 التعبير الجينى فى الكائنات أولية النواه 615و

 3 2 2 وراثة عشائر  616و

 3 2 2 الطفرات 617و

 3 2 2 (أ)وراثة نباتات إقتصادية  618و

 3 2 2 وراثة بشرية  619و

 3 2 2 الوراثة والمجتمع  620و

 3 2 2 وراثة المناعة  621و 

 3 2 2 التعبير الجينى فى الكائنات حقيقية النواه  622و

 3 2 2 وراثة سيتوبالزمية  623و

 3 2 2 وراثة الصفات الكمية  624و

 3 2 2 وراثة كائنات دقيقة ب  625و

 3 2 2 وراثة تكوينية  626و

 3 2 2 )ب(وراثة نباتات إقتصادية  627و

 3 2 2 التطور والنشوء 628و

 3 2 2 الوراثة والبيئة  629و
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 3 2 2 وراثة السلوك  630و

 3 2 2 هندسة وراثية  631و

 3 2 2 وراثة فطريات  632و


ساعاتعمليأسبوعيا وىعليم يأربسفصولدرزسيا.4ةح  وزقس-*
ساعاعمليأسبوعيا وىعليم يأربسفصولدرزسيا.2مناقشات: وزقسساعاىزح   ظبي+-
ةوليدوىلمد   مدانأسدا يسىعلدي15ساعاتعمليأسبوعيا صيفا فيزلفمب ز م أ م 10درزساتمي ز ياصيفيا وزقس-

م يعامي لك طال .
درزساتخاصا:مقبرزتفيزلمخصصةح أقصي الثمقبرزتلك طال طوزلفمب شسايلت.-
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 ويتضمن ملف الترشيح ما يلي :

 .مجلس الكلية الذي تم فية الترشيح صوره من محضر -

. السيرة الذاتية -

، النشر العلمي الدولي النشاط العلمي للمرشح، النشاط المجتمعي -

 . والمحلي

 . ( نسخة إلكترونية٢عدد)مبررات الترشح باإلضافة إلى  -

   قائمة مختومة لألبحاث المنشور بعد عرضها على برنامج -

Plagiarism  

 متضمنة  USB flash drive ضع كل المستندات المطلوبة علىوو  

  .سنوات األخيرة ١٠أبحاث المرشح كاملة خالل ال

   المستندات المقدمة موثقة و معتمدة باإلضافة إلى صورة من موقع  -

 scopus  و صورة من موقعisi  للمرشح ) بالنسبة للنيل و التقديرية

  .فقط(

 . CDصور ورقية + نسخة على  ٣اإلنتاج العلمي عدد  -
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. عند التقدم أقدميةفي درجة األستاذيةيشترط مرور عشر سنوات -  

. تقديم مبررات الترشح معتمدة من جهة الترشيح-  

. موافقة مجلسي القسم والكلية-

للعرض على مجلس القسم وموافقة التقدم بطلب لعميد الكلية -أ

.ق١مجلس الكلية وفقا النموذج رقم   

. ق ٢نموذج إستيفاء طلب التقدم للجائزة -ب  

. حديثةصوره شخصية  ٢عدد -ج  

ق( التالي  ٣مستوفاة مستندات التقدم ) نموذج خمسة ملفات  -د

: 

. معتمدبيان حالة وظيفية -  

. مبررات الترشيح-  

  .السيرة الذاتية-
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  .التدرج الوظيفي-

التي قام بها أو إشترك في تنفيذها. بيان بالمشروعات البحثية  -

. قائمة األبحاث التي أشرف أو يشرف عليها -  

. قائمة المؤلفات -

.عضوية اللجان والجمعيات العلمية -

وغيرها.بيان معتمد بالجوائز أو األوسمة أو براءات اإلختراع -  
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ىززر زلبح زلعلمن  

أكاديميازلبح زلعلميىزلمكنولوجيا
 زإلدزر زلعاماللاوزئ ىزلحوزف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 إستمارة طلب الترشيح

 لجائزة الدولة التقديرية

 

 السيد األستاذ الدكتور/  

 تحية طيبة وبعد ،،،،
 تتشرف جامعة المنوفية

 

لجيائزة الدولية التقديريية فيى العليوم                               بترشييح األسيتاذ اليدكتور  

، وذلي  بنياء عليى قيرار  20   فيى مجيا ت العليوم الزراعيية لعيام  -التكنولوجية المتقدمية

، ويسيرنى أن أرفيم ميع هيذا        20  بتياري                           مجلس الجامعية رقيم 

( مجمــوعـييـ) ) متكييررة( ميين األوراق المطلوبيية ، علمييا  ببنيي) لييم  يسييبم 2الطلييب عييدد )

وجييية الدوليية التقديرييية فييى مجييال العلييوم أو العلييوم التكنول ةلسيييادت) الحصييول علييى جييائز

 المتقدمة من قبل.

 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر االحترام والتقدير ،،

  رئيس جامعة المنوفية

                      د/ أ.   

                              

   

 

                                                               
 
 

صورة 2عدد   

فوتوغرافية 

 حديثة
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اقدمية خمس سنوات في الدرجة. أن يكون المتقدم بدرجة أستاذ  -  

مجالت علمية عالمية خمس بحوث كاملة منشورة في -

متخصصة على أ  يتعدى إثنان منها مقبولة للنشر.

( اف١) نموذج إستيفاء طلب التقدم للجائزة  - 

صورة شخصية  ٢عدد -  

كالتالي:ف(٢)نموذج خمس ملفات مستوفاة مستندات التقدم -  

معتمد من جهة العمل.بيان حالة وظيفية   - 

السيرة الذاتية. -

مقدم للجائزة. اإلنتاج العلمي ال-

كافة البحوث المنشورة. -

قائمة المؤلفات.  -  

عضوية الجمعيات العلمية.-

وغيبيان معتمد بالجوائز واألوسمة  -  
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عام عند اإلعالن عن الجائزة.  ٤٠أ  يتجاوز عمر المتقدم عن  -  

أن تكون األبحاث المتقدم بها قد سبم نشرها خالل الخمس  -

 سنوات األخيرة. 

في المجا ت العلمية مل اإلنتاج العلمي للمتقدم أن يش -

منشورة في مجالت علمية واألكاديمية على خمس بحوث 

. محكمة  

اإلنتاج العلمي للحصول على نفس أ  يكون قد سبم تقديم  -

ما لم يتضمن إضافة جوهرية.الجائزة 

على إنتاجا سبم للمتقدم أن حصل بموجبة أ  يتضمن اإلنتاج العلمي  -

دكتوراة(. —درجة علمية ) ماجستير  

بعد الحصول على موافقة مجلسي  ش(١إستيفاء طلب التقدم للجائزة) -

.القسم والكلية 

ش(٢نموذج مستندات التقدم )خمس) ملفات مستوفاة -  

بيان حالة وظيفية معتمد من جهة العمل.-
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السيرة الذاتية.  -  

اإلنتاج العلمي المقدم للجائزة. -  

كافة البحوث المنشورة. -

قائمة المؤلفات.  -  

عضوية الجمعيات العلمية. -  

بيان معتمد بالجوائز واألوسمة وغيرها. -
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هيئة التدريس أو الهيئية المعاونة بجامعة  أن يكون المتقدم من بين أعضاء-

. المنوفية  

. أن تكون براءة اإلختراع مبخوذة من بحث علمى قابل للتطبيم -  

. أن تكون براءة اإلختراعمسجلة بجمهورية مصر العربية  - 

. تراع أكثر من عامينأ  يمر على الحصول علي براءة اإلخ - 

ول على موافقة مجلس القسم إستيفاء طلب التقدم للجائزة بعد الحص -

. ب(1والكلية ) نموذج   

. صورة شخصية حديثة2عدد  -  

ب( تتضمن :2ملف مستوفى مستندات التقدم )نموذج  -  

بيان حالة وظيفية معتمد من الكلية -  

السيرة الذاتية  -  

أصل براءة اإلختراع المسجلة بجمهورية مصر العربية  -  

 –ملخص باللغتين العربية واإلنجليزية لوصف البراءة ) نسخة ورقية  -

(CD  
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تمنح جامعة المنوفية جائزة التبليف العلمى وجائزة الترجمة وذل  بتقديم 

 كتب مؤلفة أو مترجمة ذات قيمة علمية متميزة 

 شروط ومتطلبات الترشيح: 

بالنسبة للعضو المتقدم ( -1)  

أ:أن يقوم بتبليف أو ترجمة كتاب متميز أوشارك فى تبليفة أو ترجمتة من 

تدريس كعضو هيئة أثناءعمل) العكس وذل  فى العربية إلي األجنبية أو

بالجامعة. 

أن يلتزم المؤلف أو المترجم بالقوانين المعمول بها فى مجال التبليف  –ب 

. واإلقتباس والترجمة مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية ويقر صراحة بذل   

فى حالةتعدد المؤلفين أو القائمين بالترجمة فيشترط تقديم إقرار منهم  –ج 

. بالموافقة على التقدم ونسبة مشاركة كل منهم  

نسبة للكتاب المؤلف أو المترجم (بال -2)   

أن   يكون ناتجا عن رسالة ماجستير أو دكتوراة للمتقدم للجائزة أومن -أ

. يشرف علي هذه الرسائل داخل الجامعة أو خارجها ) ويقدم إقرار بذل  (  

أن يكون قد تم نشرة فى إحدى دور النشر المعترف بها ومسجل  -ب

. بالترقيم القومى أو الدولى  

أن   يكون قد مرعلى نشرة أكثر من خمس سنوات حتى تاري   -ج

. اإلعالن عن الجائزة  



 جامعة المنوفية

Menoufia University 

 

 كلية الزراعة

Faculty of Agriculture 

 

 141 

إستيفاء طلب التقدم للجائزة بعد الحصول على بعد الحصول على  -3

 موافقة مجلسى القسم والكلية)ات(على  أن يرفم بالطلب :

أربع نس  من الكتاب ) المؤلف   المترجم (- 

. صورة شخصية حديثة2عدد  -  

ب( تتضمن :2ملف مستوفى مستندات التقدم )نموذج  -  

. بيان حالة وظيفية معتمد من الكلية -  

السيرة الذاتية.ا -
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 -العلمي  : شروط الالزمة لصرف مكافاة النشرال

 

 ن ع ( . 3) –ن ع ( 2)–ن ع ( 1ستيفاء نموذج )إ -1
 

 نسخة من البحث المتقدم به للمكافاة موقعا من المشاركين   -2
 

–( )عربي CDنسخة الكترونية عليها ملخص البحث ) -3

E.  ) 

 خطاب من الكلية موقع ومختوم مبين به اهمية البحث. -4

 بيان حالة وظيفية معتمد . -5

 التوقيع علي اقرار التقدم . -6
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 إدارة البحوث العلميـــــــة      

  ( ن.ع 3نموذج  )              ***************     

 

 

 إقــــــــــــــــــــرار 
******* 

 

 ................................................................................................................... ........................ اقر أنا السيد أ.د/

 

 

 .......................................................................................................................... ............................ /الوظيفـــــة

 

  -: بأنني قد نشرت بحث بعنوان    ................................................ الكلية:

 
 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

 

وأننييي اقيير بصييحة كافيية البيانييات المورييحة باسييتمارة البيانييات الخاجيية الحصييول علييي الجييائزة / 

 المكافأة وفي 

 

 

 حالة ثبوت غير ذلك فأنني ملزم برد قيمة الجائزة / المكافأة .

 

 المقر بما فيه 

 

 

 

 

 
 ش مصطفى كامل –البر الشرقي 

 02/ 25/769495فاكس :    2228187/048تليفون : 

 البريد االلكترونى للكلية     32514الرمز البريدى : 

Mostafa kamel st – Shebin El –kom , Egypt 

Fax : ( 02) 25769495 

Agr_ fac@menofia,edu,eg 
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 ( س2نموذج )                                                                 إدارة البحوث العلميـــــــة      

     ***************  

 

 

 

                                     
                                                      

 استمارة تسجيل بحث
   

 
 
 .............................................. : القسم........................................  : الكلية 

 

  ..........................................الوظيفة  .............................. : جاحب فكرة البحث 

 

 -عنوان البحث :

 ......................................................................................................................................................................................:  عربي
 

 ...................................................................................................................................................................................:  إنجلييييييييييييزي

 

 نوع البحث : أكاديمي           تطبيقي 

 .................................................................................................................. ................أسم المجلة المنشور بها البحث .

 .................................... ...............   IMPACT FACTOR. درجة ...........................................جنسية المجلة 

 المشاركين في البحث :

 ...................................جهة العمل  ..................................الوظيفة  ..................................................( 1)

 ...................................جهة العمل  ..................................الوظيفة  ..................................................( 2)

 ...................................جهة العمل  ..................................الوظيفة  ..................................................( 3)

 ...................................جهة العمل  ..................................الوظيفة  ..................................................( 4)

 

 ......................................................................................................................طريقة البحث : مقدمة 

.............................................................................................................................................................. 

METHODS : 
............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

 

 كلية            الجامعة         خارجي    التمويل : شخصي           ال

 

 بع استمارة تسجيل بحث تا الجهة       

 وافق مجلس القسم بتاريخ   /   /           علي تسجيل البحث 

 

صورة 

فوتوغرافية 

 حديثة
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............................................................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................................................... 

  رئيس مجلس القسم          

                                                (                       ) 

  أ.د/                                                                       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 روجعت بيانات االستمارة وتم تسجيلها بسجالت الكلية 

  

  مدير إدارة البحوث العلمية                                      

                                    (                                 

 أ./                                                    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 وافقت لجنة الدراسات العليا والبحوث العلمية بتاريخ     /   /       علي تسجيل البحث 

  

  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث العلمية           

                                                          (                                          ) 

  أ.د/                                                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 وافق مجلس الكلية بجلسته المنعقدة بتاريخ     /   /       علي تسجيل البحث 

  

 عميد الكلية                                                    

                                                                                   (                ) 

 أ.د/                                                                                       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  رأي الجامعة

 وافق السيد أ.د/ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث علي تسجيل البحث بتاريخ     /   

 

 الباحث المختص                               مدير اإلدارة                                  المدير العام 

 

 

 نائب رئيس الجامعة                                                                                    

 للدراسات العليـا والبحوث           

                   (                      ) 

 أ.د          

 ش مصطفى كامل –البر الشرقي 

 02/ 25/769495فاكس :    2228187/048تليفون : 

 البريد االلكترونى للكلية     32514الرمز البريدى : 

Mostafa kamel st – Shebin El –kom , Egypt 

Fax : ( 02) 25769495 

Agr_ fac@menofia,edu,eg 
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 -الشروط الالزمة لتسجيل االبحاث :

 

 
  

 
 طلب التقدم لتسجيل بحث  -1

 س (.2)–س ( 1استيفاء نموذج ) -2

 

 ( . E –نسخة ورقية من ملخص البحث المراد تسجيله )عربي  -3

 

 (  .E–( من ملخلص البحث )عربي CDنسخة الكترونية ) -4

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 152 

 

 

 
 

 (  س1نموذج  )                                                                                           دارة البحوث العلميـــــــةا

 

 

                                                     

 طلب التقدم لتسجيل بحث
   

 

 السيد األستاذ الدكتور /وكيل كلية / معهد 

 للدراسات العليا والبحوث العلمية 

 تحيـــــــة طيبة وبعد ،،،

 

 .........................................................................................  أتشرف أنا / 

 

 

 

  بتقديم خطة البحث المرفقة برجاء التفضل بالموافقة على اتخاذ اإلجراءات نحو التسجيل .

 

 وا سيادتكم بقبول فائق االحترام والتقدير،،،وتفضل
 

 

 التاريخ                                                                           مقدمة    

   /   /202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ش مصطفى كامل –البر الشرقي 

 02/ 25/769495فاكس :    2228187/048تليفون : 

 البريد االلكترونى للكلية     32514الرمز البريدى : 

Mostafa kamel st – Shebin El –kom , Egypt 

Fax : ( 02) 25769495 

Agr_ fac@menofia,edu,eg 

صورة 

فوتوغرافية 

 حديثة
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 س ( 2)نموذج                                              إدارة البحوث العلمية                      
    ====== 

 استمارة تسجيل بحث
 

 القسم العلمى:                                              الشعبة :
                    

 -عنوان البحث :
 ................................................................................ عربي : 

          ................................................................................ 
 : .............................................................................. إنجليزي
           ............................................................................... 

 
          مشترك                              فردينوع البحث : 

 
 ...................................................................: صاحب فكرة البحث

 
 :  المشاركين في البحث

بحث  الدور في البحث الدرجة ا سم
مستخلص من 
رسالة مشرف 
 عليها   

 التوقيع

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 20اعتماد مجلس القسم بجلست) بتاري                  

 
     20تم التسجيل بإدارة البحوث العلمية بالكلية بتاري                

 
                      20اعتماد مجلس الكلية بتاري               

 
 المختص بالكلية                                           مدير إدارة البحوث العلمية بالكلية                        

   

بادج          

لكليةا  
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 بند التعديل :

تم التعديل في البيانات :   

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

 اعتماد مجلس القسم للتعديل 

 بعد النشر 

 -يتم اجراء كشف ا نتحال في حا ت :

 التقدم ب) للحصول على درجة علمية أعلى

    التقدم ب) للحصول على جائزةأو مكافبة النشر العلمى

 رئيس القسم                          وكيل الكلية                             عميد الكلية  

 للدراسات العليا والبحوث                                
  
 
 

 المختص                  مدير إدارة البحوث العلمية                      المدير العام
 
 
 

 يعتمد ،،،،،                                                                                      
 نائب رئيس الجامعة                                                                             

 للدراسات العليا والبحوث                                                                        
 

 د 0أ                                                                           
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 س ( 2)نموذج                                                           إدارة البحوث العلمية    

      ====== 

 قائمة أبحاث مجمعة
 

 القسم العلمى:                                                    الشعبة :
                           

 بحث مستخلص من رسالة مشرف عليها/ ال          مشترك             فردي       نوع البحث :          
 

 جاحب فكرة البحث:            

 تاريخ النشر أسماء المشاركين عنوان البحث

 

 توقيع المشاركين
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:  تم التعديل في البيانات

................................................................................... ............... ........ 

................................................................................................ 

 اعتماد مجلس القسم للتعديل بعد النشر 

 -كشف ا نتحال في حا ت : يتم اجراء

 التقدم ب) للحصول على درجة علمية أعلى

    التقدم ب) للحصول على جائزة أو مكافبة النشر العلمى

 20اعتماد مجلس القسم بجلست) بتاري                  

     20تم التسجيل بإدارة البحوث العلمية بالكلية بتاري                

    20عتماد مجلس الكلية بتاري               ا                  

 ر إدارة البحوث العلمية بالكلية المختص  بالكلية                            مدي                 

 رئيس القسم    وكيل الكلية  للدراسات العليا والبحوث           عميد الكلية                        

 المختص             مدير إدارة البحوث العلمية                   المدير العام                    

 
 
 

 يعتمد ،،،،،                                                                
 نائب رئيس الجامعة                                                          
 للدراسات العليا والبحوث                                                       

 
د/                             (.)أ                                                    
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 جامعة املنوفية

(رقم       /       )منوذج  مقرتح حبثيإعداد  منوذج  إدارة البحوث 
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 نموذج التقديم

 يقر الفريق البحثي:
ن املقرتح البحثي وما حيتويه أصيل ومن إعداد الفريق ا -1

البحثي وأن مجيع أجزائه غري منقولة.) حيث سيتم 
 األمانة العلمية(.فحص املقرتح من خالل برامج 

أن مجيع البياانت الواردة يف السرية الذاتية للفريق  -2
البحثي صحيحة، حيث أن أي خلل فيها يعد إخالال 

 ابألمانة العلمية.

إنه ال يوجد أي مصادر دعم أخرى للمقرتح البحثي  -3
 وأنه مل يقدم إىل أي جهة أخرى حالياً لطلب الدعم.

إنه يف حال املوافقة على دعمه لن يقدم املقرتح جلهة  -4
 أخرى لطلب الدعم. 

إن مجيع أعضاء الفريق البحثي )الباحث الرئيس  -5
 .مجهوريه مصر العربية واملشاركون(  موجودون داخل

 أنه مت إرفاق املستندات املطلوبة )موافقة اجلهة، -6
 ، توقيع الفريق البحثي(بطاقات الرقم القومي

The research team acknowledges that: 

1- The research proposal and its contents are 
original, prepared by the research team and 
all of its content is not plagiarized. (The 
proposal will be examined by the programs of 
scientific integrity). 

2- All the information in the research team c.v. 
must be correct. Any incorrect information 
will be considered a flaw in the scientific 
integrity. 

3- No existing funds are available or being sought 
for the submitted proposal and it will not be 
submitted to other funding agencies 

4- When approved, the proposal will not be 
submitted to any other funding agencies. 

5- All members of the research team are resident 
in Egypt. 

6- Required documents must be attached, i.e. 
agency’s approval, ID’s and the research 
team’s signature. 

 مالحظة: سوف يتم رفض املقرتح غري املستويف جلميع العناصر الواردة يف النموذج. 

Note: The proposal will be rejected if it does not satisfy all the elements contained in this application form.  
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 اجلهة املقدمة للمقرتح البحثي

Organization Submitting the 

Proposal Research 

 

 الكلية / اإلدارة
Faculty/Department 

 
 القسم

Department 
 

 عنوان اجلهة الربيدي

Org. Address 

 ص . ب

P.O. 
      

 املدينة

City 
 

 الرمز الربيدي

P.Code 
      

 Acknowledgement in the first page must be read and signed by the research team in the form below 

 .البد من قراءة اإلقرار في الصفحة األولى وتوقيع كامل الفريق البحثي عليه في الخانة المخصصة أدناه 
 

 الباحثون

Investigators 

 األسم

Name 

 الرقم القومي

I.D. 

 الدرجة العلمية

Educational 

Qualification 

 جهة العمل

Organization 

 البريد اإللكتروني

E. Mail 

التوقيع على 

 اإلقرار

Signature 

 الباحث الرئيسي

PI 
      

 1-الباحث المشارك
CO-I..(1) 

      

 2-الباحث المشارك
CO-I..(2)       

 3-الباحث المشارك
CO-I..(3)       

 4-الباحث المشارك
CO-I..(4)       

 5-الباحث المشارك
CO-I..(5)       

 6-الباحث المشارك
CO-I..(6)       

 1-ساعدالباحث الم
CO-I..(1)            

 2-ساعدالباحث الم
CO-I..(2)            

 ( Tab  مالحظات: ميكن إضافة صفوف بوضع املؤشر يف أخر خانة من أي جدول و الضغط على الزر ) 
Note: Additional rows may be added using the pointer in the last cell and pressing (Tab) 

  Cover page-1  صفحة الغالف -1

عنوان 
املقرتح 
 البحثي

Research 
Proposal 

Title 

 عريب
Arabic  

  Englishاجنليزي

 Research fieldجمـــال البحث  
   Major fieldاجملــــــال العام   

   Minor field ل الفرعي  ااجمل
   Specific field اجملال الدقيق   

 حةرت املدة املق
Duration of 

Proposed Research 
 امليزانية املطلوبة 

Proposed Budget  
 الكلمات الدالة على البحث 

Key Words of the Research 
     
     

اجلهات املتوقع استفادهتا من 
 نتائج البحث

Benefiting Agencies 
(governmental & private) 
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 To be completed in both Arabic And English languages (2) املعلومات ابللغتني العربية واإلجنليزية.جيب أن تستكمل  -

 

 

عنصر يكون يف صفحة / يقدم املقرتح على أساس هذا الفهرس وبنفس الرتتيب و كل 
 صفحات مستقلة

Research proposal should be submitted according to this table in the same 

sequence. Each item should be on separate page/pages 

 
 
  

 فهرس حمتوايت املقرتح-2
 رقم الصفحة

Page No. 
2-Table of Contents 

 .Cover page 1 2 صفحة الغالف  .1

 .Table of Content 2 4 قائمة حمتوايت املقرتح  .2

 .Summary of Research Proposal  (Arabic) 3 5 البحثي  ابللغة العربيةملخص املقرتح   .3

 .Summary of Research Proposal  ( English) 4 6 ملخص املقرتح البحثي  ابللغة االجنليزية  .4

 .Introduction 5 7 املقدمة  .5

 .Literature Review 6 9 الدراسات السابقة    .6

 .Objectives 7 10 األهداف  .7

 .Research  Project Design & Methodology 8 11 تصميم و منهجية املقرتح البحثي  .8

9.  
يف جدول زمين على هيئة رسم بياين  اخلطة التنفيذية للمشروع

 .Management Plan. Time schedule chart 9 12 يوضح مدة إجناز كل مهمة

 .Members of team work and their roles 10 13  الفريق البحثي ودور كل عضو يف تنفيذ املشروع   .10

 .Cited References 11 14 قائمة  املراجع  .11

 .Expected Results  and their Utilization  12 16 النتائج املتوقعة وطرق االستفادة منها   .12

 .Mechanism for implementation of the results.  13 17 آلية تطبيق النتائج  .13

 Tabulated Budget  14 18 امليزانية اجملدولة   .14

 .Detailed Budget  15 19 امليزانية التفصيلية  .15

 .Undertaking of P-I Substitute  16 20 إقرار الباحث الرئيس البديل   .16

 21 الكلمات الدالة لتخصصات الفريق البحثي.   .17
Key words for investigators’ areas of 

specialization  
17. 

 .List of Specialists in the Area of the Research  18  22 قائمة بعدد من االختصاصني يف جمال البحث.  .18

 .Curriculum Vitae of investigators and consultants 19 24 واملستشارينالِسرير الذاتية للباحثني   .19
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 Summary of Research Proposal (Arabic )-3  ملخص املقرتح البحثي ابللغة العربية  -3
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 Summary of Research Proposal  ( English) -4  ملخص املقرتح البحثي  ابللغة االجنليزية -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جامعة املنوفية

(رقم       /       )منوذج  مقرتح حبثيإعداد  منوذج  إدارة البحوث 

 

 

163 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Introduction -5  املقدمة -5
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 Introduction -5  املقدمة -5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Previous studies -6  الدراسات السابقة    -6
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 Objectives -7  األهداف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 جامعة املنوفية

(رقم       /       )منوذج  مقرتح حبثيإعداد  منوذج  إدارة البحوث 

 

 

166 

 

 Objectives -7  األهداف

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Research Project Design & Methodology -8  تصميم و منهجية املقرتح البحثي  -8
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 Research Project Design & Methodology -8  تصميم و منهجية املقرتح البحثي  -8
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 Research Project Design & Methodology -8  تصميم و منهجية املقرتح البحثي  -8

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
يف جدول زمين على  اخلطة التنفيذية للمشروع -9

 هيئة رسم بياين يوضح مدة إجناز كل مهمة
 Management Plan. Time schedule chart -9 مدة املشروع عامان

 أوال: العام األول

 الفرتة الزمنية النشاط

 ) شهر(

 الشهور
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

              مجع العينات -1

              فحص العينات  -2

              إنشاء معمل إكثار ذاببة اجلندي األسود -3

              اكثار حشرات الدود القبايب وديدان الشمع -4

              تطبيقات حقلية  -4

              جتميع النتائج وحتليلها   -5

              ورش العمل -6

              النشر العلمي -7

              إعداد التقرير السنوي -8

 اثنيا: العام الثاين
 

 الفرتة الزمنية النشاط

 ) شهر(

 الشهور
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

              اكثار احلشرات املستهدفة من البحث -1

              فحص العينات  -2



 

 جامعة املنوفية

(رقم       /       )منوذج  مقرتح حبثيإعداد  منوذج  إدارة البحوث 

 

 

169 

 

يف جدول زمين على  اخلطة التنفيذية للمشروع -9
 هيئة رسم بياين يوضح مدة إجناز كل مهمة

 Management Plan. Time schedule chart -9 مدة املشروع عامان

              احلشرات إلكثارمعمل متخصص  إنشاء -3

              تطبيقات حقلية  -4

              جتميع النتائج وحتليلها   -5

              ورش العمل -6

              النشر العلمي -7

               إعداد التقرير اخلتامي -8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تنفيذ  الفريق البحثي ودور كل عضو يف -10
  املشروع

 
10- Members of team work and their roles 

 

 اسم الباحث م
دوره يف 
 تنفيذ املشروعدوره يف  العلمي تخصصال الدرجة العلمية البحث

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      
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  Cited References -11  قائمة املراجع -11
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  Cited References -11  قائمة املراجع -11

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  النتائج املتوقعة وطرق االستفادة منها  -2
12- Expected Results and their Utilization. 

 
 

 العوائد املتوقعة للمشروع من الناحية التطبيقية
 

 ارتباط املشروع البحثي ابخلطة اإلسرتاتيجية للجامعة أو إسرتاتيجية اجلودة ابجلامعة
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  النتائج املتوقعة وطرق االستفادة منها  -2
12- Expected Results and their Utilization. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  آلية تطبيق النتائج -13
 13. Mechanism for implementation of the 

results  
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  آلية تطبيق النتائج -13
 13. Mechanism for implementation of the 

results  

 النتائج واملقرتحات التطبيقية : -
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 Tabulated Budget-14  اجملدولة ةامليزاني-14

      Months        Years Duration      املدة 
First: Investigators  بند الباحثون /أوالا                                                                                                                                    
      

Names of Investigators      ثنيأمساء الباح  
 الدعم املطلوب

Requested fund 

(EP) 

 الدعم املعتمد
 )لالستعمال الرمسي(

         PI      رئيس
         CO-I (1) (    1مشارك )
              CO-I (2) (2مشارك )

       Total اجملموع
 

Second: Assistants                                                                                                                        بند املساعدون /اثنياا  

Research Assistant       مساعـد ابحث   

Technician            فنـي خمتبـر   

University Students        طالب جامعة   

Secretary/ Typist           إداريون   

Other Assistants (Postgraduate students)        )مهنيون آخرون )طالب دراسات عليا   

   Total     اجملموع
 

Third: Equipment, Materials and Setup                                                                                   بند املستلزمات /اثلثاا  

Equipment         ةاألجهز    

Materials            املواد    

Setup           التجهيزات   

   Total اجملموع   
 

Fourth: Trips and Conferences                                                                                         بند الرحالت واملؤمترات /رابعاا  

Trips           الرحالت   

Conferences        املؤمترات   

   Total     اجملموع
 

Fifth: Consultants                                                                                                                  المستشارون /سا  خام  

   

Six: Publications Charges                                                                                       أوراق علمية أجور نشر /ا  دسسا  
   

 
Total Requested Fund     إمجايل امليزانية    

 
 تجاوز مخصصات البنود.ينبغي الرجوع إلى ألئحة دعم البحث العلمي لمراجعة الشروط وعدم *

*The “Research Funding Regulations” must be carefully reviewed in order to not exceed the assigned amount for each item.  

 *تقدم جداول الميزانية المجدولة لجميع السنوات ولكل سنة على حدة حسب سنوات البحث.

*Tables of tabulated budget should be presented for the entire duration of the research and for each year separately. 

 .List of materials and equipment needed should be added*                                                                 *يتم إضافة قائمة بالمواد واألجهزة المطلوبة

 (.14ل الحاجة لجداول إضافية للميزانية المجدولة  والتفصيلية يمكن نس  الجدول رقم )*في حا

*For additional Tables of detailed and tabulated budget please copy and paste table (14). 
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  Detailed Budget -15  الميزانية التفصيلية -15

 

 الدفعة الرابعة الدفعة الثالثة الدفعة الثانية األويلالدفعة  إمجايل امليزانية البنود
 املكافآت:

      (2أستاذ    )
      (5)أستاذ مساعد

      مدرس
      مدرس مساعد 

      (2معيد )
      مايل وإداري

      (3فين )
      (2خرباء )

      إمجايل املكافآت
      إمجايل األجهزة

 األنشطة:
      مطبوعات
      ورش عمل

      مراجع وكتب
      تكاليف نشر حبوث

بدل انتقاالت وحتميل  
 ونقل خملفات

     

      أدوات مكتبية 
      أخري 

      جمموع األنشطة
      اجملموع الكلي
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 Undertaking of P-I Substitute-16  إقرار الباحث الرئيس البديل-16

 أان املوقع أدانه ابلتزامي الكامل ابلقيام مبهام الباحث الرئيس يف حالة اعتذاره وعدم مقدرته االستمرار يف املشروع البحثي. أقر
I ,hereby, undertake to shoulder the responsibilities of the P.I.  in case of his inability to continue in the project. 

 املشارك البديل عن الباحث الرئيساسم الباحث 
Name of CO-I who will replace the PI 

 التوقيع
  Signature  
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 الكلمات الدالة لتخصصات الفريق البحثي* -17
 

17- Key words for investigators’ areas of specialization 

 Investigators specialization area key wordsالكلمات الدالة لتخصصات الفريق البحثي Nameاالسم                                                             

                               الطالب/  (PI)الباحث الرئيس      

                               /   CO-I (1)الباحث املشارك  

                                /  CO-I (2)الباحث املشارك  

                               CO-I (3)الباحث املشارك  
 

 ينبغي أن تعكس الكلمات الدالة اخلربات احلالية للفريق البحثي واهتماماهتم البحثية *
The KEY WORDS should be those that reflect the field of specialization and current research interests of each investigator.*  
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 *من خارج جهة الباحث الرئيس والباحثني املشاركني.

* From organizations other than that of the Principal and Co Investigators 

 List of Specialists in the Area of the -18  قائمة بعدد من االختصاصني يف جمال البحث* -18

Research 

       Nameاالسم   1

 اجملال الدقيق         Major field اجملال العام  

Specialization field 
      

       Degree  درجة علمية       Institute / University (Work)العمل جهة
       Address  وسيلة اتصال       E-mailالربيد االلكرتوين  

       Nameاالسم   2

 اجملال الدقيق         Major field اجملال العام  

Specialization field 
      

       Degree  درجة علمية       Institute / University (Work)العمل جهة
       Address  وسيلة اتصال       E-mailالربيد االلكرتوين  

       Nameاالسم   3

 اجملال الدقيق         Major field اجملال العام  

Specialization field 
      

       Degree  درجة علمية       Institute / University (Work)العمل جهة
       Address  وسيلة اتصال       E-mailالربيد االلكرتوين  

       Nameاالسم   4

 اجملال الدقيق         Major field اجملال العام  

Specialization field 
      

       Degree  درجة علمية       Institute / University (Work)العمل جهة
       Address  وسيلة اتصال       E-mailالربيد االلكرتوين  

       Nameاالسم   5

 اجملال الدقيق         Major field اجملال العام  

Specialization field 
      

       Degree  درجة علمية       Institute / University (Work)العمل جهة
       Address  وسيلة اتصال       E-mailالربيد االلكرتوين  

       Nameاالسم   6

 اجملال الدقيق         Major field اجملال العام  

Specialization field 
      

       Degree  درجة علمية       Institute / University (Work)العمل جهة
       Address  وسيلة اتصال       E-mailالربيد االلكرتوين  

       Nameاالسم   7

 اجملال الدقيق         Major field اجملال العام  

Specialization field 
      

       Degree  درجة علمية       Institute / University (Work)العمل جهة
       Address  وسيلة اتصال       E-mailالربيد االلكرتوين  

       Nameاالسم   8

 اجملال الدقيق         Major field اجملال العام  

Specialization field 
      

       Degree  درجة علمية       Institute / University (Work)العمل جهة
       Address  وسيلة اتصال       E-mailالربيد االلكرتوين  

       Nameاالسم   9

 اجملال الدقيق         Major field اجملال العام  

Specialization field 
      

       Degree  درجة علمية       Institute / University (Work)العمل جهة
       Address  وسيلة اتصال       E-mailالربيد االلكرتوين  

       Nameاالسم   10

 اجملال الدقيق         Major field اجملال العام  

Specialization field 
      

       Degree  درجة علمية       Institute / University (Work)العمل جهة
       Address  وسيلة اتصال       E-mailالربيد االلكرتوين  
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  .C.V -19  السرية الذاتية -19

 Name (Arabic)     )عربي( االسم

 Name (English)     (إنجليزي ) االسم
 ص . ب

P.O. Box 
      

 املدينة
City 

 
 الرمز الربيدي

Postal Code 
 الدولة      

Country  

 Telephone (منزلاتف )ــاهل

No. (Home) 
 (عملاهلـاتف ) 

 Telephone No. (Office) 
      

 فاكس
Fax No. 

 اجلوال      
Mobile No. 

 

 (1الربيد االلكرتوين )
E-mail (1) 

 (2الربيد االلكرتوين ) 
E-mail (2) 

 

 العمل جهة
Institute / University 

(Work) 
 الكلية / اإلدارة 

College/Directorate 
 القسم 

Department 
 

 اجلنسيــة
Nationality  

 اتريخ امليــالد
 Date of Birth  

 امليالد بلد
Country of 

Birth 
 

 اللغات
 Languages 

 

 
 أعلى درجة علمية

 Highest Degree 
 اترخيها 

Date of  

Graduation 

 

 اجلامعة
  University 

 الدولة 
Country 

 

  اللقب العلمي
 Academic Title 

 أخرى ، حدد 
Others  

(Specify) 

 

  اجملال الدقيق  اجملال العام 

Major field   Specialization 

field  

 )عريب(  االهتمامات البحثية احلالية 

 
Current Research Interests (English) 

 

 The Ph.D & MS thesis titles & list of publicationsاملنشورة                                                                   ثعناوين رسالة الدكتوراه واملاجستري واألحبا
 

 Any additional information to be added        معلومات أخرى تود إضافتها                                                                                                     

      
( ولصقه بعد هذه املالحظة وتوضيح هل هو رئيس أو مشارك أو مستشار للبحث،وترتيبها حسب تسلسل األمساء على  19*يف حال احلاجة جلدول سرية ذاتية إضايف ميكنك نسخ اجلدول ) 

 صفحة الغالف.
* For additional CV’s please copy and paste table No. (19) and state whether it is for a Principal investigator , a Co 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( دراسات عليا 1نموذج  )                                                المنوفيـةجامعة 

 كليـــة :الزراعة

 قســــم: 

 

 

 نموذج تسجيل خطــة البحث  ) ماجستير (
 

 

 االســـــــم :  

 تاريخ الميـــالد: 

 الوظيفــــة :                              الدرجة المسجل عليه : 

 القسـم المسجل به : 

 التخصص باللغة العربية:

 التخصص باللغة اإلنجليزية: 

  تاريخ القيد / التسجيل :

 -الرسالة باللغة العربية:عنوان 

 

 ـعنوان الرسالة باللغة اإلنجليزية:

 
 -:المشرفون

 

 

 التـوقيـع الوظيفــة وجـهة العمــل االســــــم م

1    

2    
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 ملخص خطة البحـــث باللغة العربية:

  

 ملخص خطة البحث باللغة اإلنجليزية : 

 

 
 مدير إدارة الدراسات العليا بالكلية  المرجعتوقيع   الموظف المختص بالكلية

 

 : رأى مجلس القســــم

 2019) الموافقـــة / عــدم الموافقــــة ( بتاريخ       /     /                           

 توقيع رئيس الـقســم   

 ........................ /د.أ

 : رأى لجنة الدراسات العليا

 2019)الموافقة / عدم الموافقة ( بتاريخ       /     /                                        

 توقيع  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

 /..........................د.أ

 :             رأى مجلس الكلية

 2019) الموافقة / عدم الموافقة ( بتاريخ      /     /                             

 توقيع عميـــــد الكليـة

 /..........................أ.د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الموافقــــــة / عــــــدم الموافقـــــة            -رأى الجــامعـة:

 

زلباحد زلمخمصم ةبزإلدزر زلم ةبزلعام
 

   امعــة المنوفيـة ج
 كليـــة : الزراعة

 قســــم: 

 رقم القيد )          ( 
 )من واقع شهادة الميالد(                                    أسم الوالد :                     االسم :

قرية                  مركز                                       تاريخ الميالد ومحل الميالد 

      محافظة : 

                الديانة :                            الجنسية : 

                 

                                             رقم البطاقة الشخصية جهة وتاريخ إجدارها :   

    20في    /     /     

   

 

 نائب رئــيس الجامعة
 للدراســـات العليـــا والبحوث

 (                     )أ.د/
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  الموقف من التجنيد : 

  الوظيفة وجهة العمل :

 

                      رقم التليفون                                                  العنوان :

 الدرجات الجامعية الحاجل عليها : 
  دور :                                          بكالوريوس في :  -1

       تقدير التخصص :                                      شعبة :                         : بتقديرعام     

 جامعة :                                                               من كلية :      

 ............................................................دور : ......................................................................... دبلوم الدراسات العليا في :   -2

 .........................................................بتقدير :  .................................................... ................................................تخصص :       

 .....................................................................................جامعة :   .................................................................................من كلية : 

 .................................................................................................................................................القسم العلمي المتقدم للقيد فيه : 

 .....................................................................................................................................................................................التخصص:  

 توقيع الطالب

............................................................... 
 الدراسات العليا بالكلية 

تمت مراجعة بيانات الطالب ووجدت مطابقة / غير مطابقة للبيانات الواردة بمستندات ووثائق القيد وأن الطالب مستوفي 

 ول بها في هذا الشان .  شروط القيد طبقا للقوانين واللوائح والقرارات  والقواعد المعم

 مدير إدارة الدراسات العليا بالكلية  رئيس القسم اإلداري            الموظف المختص بالكلية

 (...........................(                           )..........................)                             (...........................)  

    
 انات تمال بمعرفة القسم العلمي : يب

قسا:
 التخصص باللغة العربية :

 التخصص باللغة اإلنجليزية :

 الوحدات  القسم أسم المقرر م الوحدات القسم أسم المقرر م

 ثالثا : مقررات تخصصية اختيارية أوال : مقررات عامة إجبارية

        

  
 

   
 

 

  
 

   
 

 

  
 

     

  
 

     

 رابعا: مقررات مرتبطة  اختيارية 

        

  
 

     

استمارة قيد وتسجيل لدرجة 

 الماجستير في

 العلوم الزراعية تخصص :

 )دورة       (
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 خامسا : مقررات متطلبات كلية 

  
 

   لغة إنجليزية 1 

   حاسب آلى 2    

 موضوع الرسالة باللغة العربية :

 موضوع الرسالة باللغة اإلنجليزية :

 المشرفون 
 التـوقيـع الوظيفــة وجـهة العمــل االســــــم م

    

    

 م              رئيس القسم 20رأي مجلس القسم : )الموافقة / عدم الموافقة ( بتاريخ     /       /      

 أ.د/ ..............................     

 م 20رأي لجنة الدراسات العليا : )الموافقة / عدم الموافقة ( بتاريخ     /       /       

     

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث         

     

 ....................................أ.د/            

 م 20رأي مجلس الكليـــة : )الموافقة / عدم الموافقة ( بتاريخ     /       /      

    

 ..............................أ.د/    

 الدراسات العليا بالجامعة  

 تم مراجعة البيانات الخاجة ووجدت ) مطابقة / غير مطابقة ( 

 المدير العام                    دير اإلدارةم المختص                 

   

 

 

 بروتوكول خطــــــــــــــة البحـــــــث

 

 أسم الطالب: 

 

 

 الدرجة المسجل عليها :

 

 

 عنوان البحث :

    

 

                   
 

 نائب رئــيس الجامعة

 العليـــا والبحوثللدراســـات 

 (                        )أ.د

 كليـــــــــــــةيد العــــمــــ                 
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 ملخص خطة البحـــث باللغة العربية:

 

 

 

 

 ملخص خطة البحث باللغة اإلنجليزية : 
 
 

 

 

 أهمية الدراسة 

 

 اهداف الدراسة 

 

 

 

 

 المراجع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -المشرفين :

 
 التـوقيـع الوظيفــة وجـهة العمــل االســــــم م
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        ( دراسات عليا 3نموذج  )                                             جامعــة المنوفيـة 
                                                                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــ كليـــة :

 ـــــــــــــــــــــــــــــم: ـقســ

                                                     

  إعفاء من حضورامتحان مقررات دراسية    
 

 السيد األستاذ الدكتور / عميد الكلية
 تحية طيبة وبعد ،،،،،

بةةدور/ / بتاريــةةـخ    ـــــــةةـتخصةة           ـــــةةـالمقيةةد/ الماةةدر لدردةةة الماداةةتير / د تةةورا  فةة   ــــــــــــــةةـمقدمةةة لاةةيادت م / 
برداء التفضر بالموافقة على إعفائ  مة  ضضةور امتضةا  باةم المقةرراو لضضةور  مقةرراو مماتلةة  ديةو   ـــــبقام /  ـــــــــــ

داماةة  ـــــةـمة   ليةة  ــــةـدردة الد تورا  ف    ـــــــ/ دردة الماداتير ف   ـــــــفيها االمتضا  بنداح  بدبلوم الدراااو الاليا ف  
 20اريـــخ    /    /    بت  ــــــعام   ــــوذلك بدور  ــــــ

 -ملضوظة :
ف  ضالة طلب اإلعفاء م  ضضور امتضا   ي م  المقرراو الدرااية الت  ابق للطالب    دراها و دي امتضا  فيها بنداح بدبلوم 

 0المرفقة دراااو عليا شرط    ت و  مد/ الدرااة بهذا الدبلوم عامي  دامايي  للطالب المتفرغي  وذلك طبقا للشهاداو والوتائق 
 وتفضلــوا ســيادتكم بقبول فائق االحترام

 مقدمـــة                                                                                       
 ــــــــــــ االاـم /                                                                                                                 

 ــــــــــــ التوقيــع /
 بيانات تمأل بمعرفة القسم اإلداري بالكلية

 ـــــــــــــــــــ الوظيفة ـــــــــــــــــــــا سم طبقا لشهادة الميالد 
 ـــــــــــ  مضافظة ــــ مر ز ـــــ قرية 19تاريخ الميالد  /   /     ـــــــ الدناية
 ــــــــــــــــالدردة المقيد/المادر عليها: ـــــــــــــ المقيد/ المادر به: القام

 ــــــــــــــــــ تاريخ القيد/التادير ـــــــــــــــــ التخصص
 بياناو  خرى يم   إضافتها:

 دار/الموظف المخت              المرادع              رئيس القام               مدير اإل        
 

 تمأل بمعرفة القسم العلمى
بيا  بالمقرراو الدرااية الخاصة بالدردة المقيد عليها الطالب المذ ور م  واقع الالئضة الداخليةة لل ليةة ومةا يماتلهةا مة  

 ــــــــــةـ/دردةة مة   ليةة  ــــةـ المقرراو الدرااية التى ضضةراا و دى االمتضةا  فيهةا بندةاح بةدبلوم الدرااةاو الاليةا فةى
 . ــــــــــــ داماة

المقررات طبقا لالئحة  م

 الكلية

 التقدير ةعدد ساعات الدراسة األسبوعي المقررات المماثلة م ةعدد ساعات الدراسة األسبوعي

  عدد الوحدات عدد الساعات المعتمدة ع ن عدد الوحدات عدد الساعات المعتمدة ع ن

1     1      

2     2      

3     3      

4     4      

5     5      

6     6      

7     7      

8     8      

9     9      

1

0 

    10      

1    11      
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1 

1

2 

    12      

1

4 

    14      

1

5 

    15      

علةةى إعفةةاء الطالةةب المةةذ ور مةة  ضضةةور 200بدلاةةته بتةةاريخ  /   /    ــــــــةةـوافةةق / لةةم يوافةةق مدلةةس قاةةم 
وامتضةةا  المقةةرراو الدرااةةية المماتلةةة التةة  ضضةةراا و دى االمتضةةا  فيهةةا طبقةةا للمقاصةةة الالميةةة المشةةار إليهةةا 

 بالمذ ر/ وال يات مر آي مقرر /يات مر درااة المقرراو اآلتية:
1-                               2-                            3- 
4-                               5-                            6- 
7-                               8-                            9- 
10-                               11-                           12- 

 رئيس القسم            
                 

 ـــــــــــــــ/أ.د                                                                                                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رأى لجنة الدراسات العليا بالكلية 

 على ما داء بر ي مدلس القام الالم  المخت  200تاريخ   /   /     موافق/ غير موافق بدلاته
 وكيل الكلية       

 للدراسات العليا والبحوث

 ـــــــــــــــ/أ.د                                                                    
  رأى المجلس

مةا دةاء بةر ي مدلةس القاةم المخةت  وطبقةا للمقاصةة علةى  200موافق/ غير موافق بدلاةته تةاريخ   /   /    
 الالمية الوارد/ بالمذ ر/

 عميد الكلية 

 ـــــــــــــــ/أ.د                                                                                                         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الدراسات العليا بالجامعة

روداو بياناو الطالب ووددو مطابقة للوتائق المرفقة ولما او مدو  بادالو الداماة وا  اإلعفاء المطلوب 
والقواعةد  وف  إطار قانو  تنظيم الداماةاو والئضتةه التنفيذيةة ومةا اةو وارد بالالئضةة الداخليةة لل ليةة والقةرارا

المنظمة فى اذا الشأ  وبرفع األمر لألاةتاذ الةد تور /نائةب رئةيس الداماةة للدرااةاو الاليةا والبضةو  للتفضةر 
 بالموافقة نضو عرم الموضوع على مدلس الدارااو الاليا والبضو .

ةبزلعامزلم م ةبزإلدزر زلباحد زلمخمص
 

 نائب رئيس الجامعة            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 للدراسات العليا والبحوث     

 (                           ) أ.د/
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        ( دراسات عليا 4نموذج  )                                    جامعــة المنوفيـة 
                                                                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــ كليـــة :

 ـــــــــــــــــــــــــــــم: ـقســ

 

 والدكتوراه )طالب المكافآت الدراسيةفأة الدراسية للطالب المسجلين الماجستير ذ تجديد صرف المكا

 

 
 السيد األسـتاذ الدكتور / رئيس القسم

 تحيـة طيبـة ........... وبعد
 

       200  /   200   بردةةاء اتخةةاذ الةةالزم نضةةو الموافقةةة علةةى تدديةةد صةةرف الم افةةأ/ الدرااةةية للاةةام الدةةاما 
 -اآلتــ  بياناته :) الاام التان / التال / الرابع/ الخامس( للمنضة للطالب 

 ـــــــــــــــوظيفة وجهة عملة: ــــــــــــــــــــــاالســم:
 ــــــــــــــــ  مقيد/مسجل لدرجة:الماجستير/الدكتوراه في

تااريخ : الاام الداما        /         تاريخ الحصول على المنحة 200   ــــــــ بتاريخ/ دورةـــــــــــ  تخصص
  200   )         ( بتاريخ      /      / التنفيذي للمنحة ورقم القرار

 -املوقف الدراســـــي :
 200   ادتةةاز الطالةةب امتضةةا  المقةةرراو الدرااةةية للاةةنة األولةةى بندةةاح بتقةةدير/ بماةةدر ـــــــــــةةـ دور ـــــةةـ -

 0 200  والماتمد نتيدة بقرار مدلس ال لية بتاريخ      /    / 

 200   امتضا  المقرراو الدرااية للانة التانية بنداح بتقدير/ بمادر ـــــ دور ـــادتاز الطالب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرسالة)بالعربية(  عنوان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرسالة)باإلنجليزية(  عنوان

 : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أسباب التجديد والتوصية

 -لجنـة األشــراف :
 

 التــوقيــــع       ـة وجـهة العمــلـــــالوظيفـ االســــــم                  م

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 
 . 200    تحـريرا فـــي     /    /

 

 

 -رأى مجلس القســــــم :
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طةةالب الم افةةأ/  علةةى تدديةةد صةةرف الم افةةأ/ الدرااةةية ) 200    وافةةق مدلةةس القاةةم بدلاةةته بتةةاريخ    /    /
)الاام التان /التال /الرابع/الخامس( للمنضة 200  /200    الدرااية ( للطالب المذ ور لمد/ عام ) الاام الداما 

 0بناء على توصية الااد/ المشرفي  على الراالة 
 رئيــــس القســـــم                                                                  

 

 ـــــــــــــــ/أ.د                                                                                  

 لدراسات العليا بالكليةا
روداو بياناو الطالب المذ ور ووددو ) مطابقة / غيةر مطابقةة ( للقةواني  واللةوائل والقةراراو المنظمةة فة  

 الاام )التان  / التال  / الرابع / الخامس ( للمنضة بناء على موافقة مدلساـذا الـشأ  و   اذا التدديد او 
 0 2000القاـم بتـاريـخ     /    / 
 مدير إدارة الدراسات العليا بالكلية  توقيع المرجع  الموظف المختص بالكلية

 
 لجنـــة الدراسات العليا بالكلية

على تدديد صةرف  200    ال لية ف  دلاتها بتاريخ    /    /وافقو / لم توافق لدنة الدراااو الاليا والبضو  
 0الم افأ/ الدرااية للطالب المذ ور بناء على توصية لدنة األشراف وموافقة مدلس القام 

ىكي زلكليالل رزساتزلعلياىزلبحوث
 /ــــــــــــــــــ أ.د

 -:مجلس الكليـــــة
علةةى تدديةةد صةةرف الم افةةأ/ الدرااةةية للطالةةب  200   وافةةق مدلةةس ال ليةةة بدلاةةته المناقةةد/ بتةةاريخ    /    /

)الاام التان /التال /الرابع/الخامس( للمنضة )طةالب الم افةأ/ الدرااةية(  200   / 200   المذ ور للاام الداما 
  للضصور على الماداتير  و الد تورا   طلب مدلس القام المخت  وبناء على توصية المشرفي  علةى الراةالة 

 عميــــــد الكليــة                                                                                                      
 ـــــــــــــــــــأ.د/                

 -: الدراســـات العليـــا بالجامعة
تم مراداة البياناو الخاصة بالطالب المذ ور ووددو ) مطابقة / غير مطابقة ( للقةواني  واللةوائل والقةراراو  

ويرفةع األمةةر للاةيد األاةتاذ الةةد تور/ نائةب رئةيس الداماةةة للدرااةاو الاليةا والبضةةو   المنظمةة فة  اةةذا الشةأ 
للتفضر بالموافقة نضو عرم الموضوع على مدلس الدراااو الاليا للنظر ف  تدديد صرف الم افأ/ الدرااةية 

مس ( للمنضةةة ـــــــةةـ وذلةةك الاةةام )التان /التالةة /الرابع /الخةةا 1999/2000للطالب/ـــــــــــــــــةةـ للاةةام الدةةاما  
 .للضصور على درده ـــــ ف  ــــــــــ بناء على توصيه مدلس  ليه / ماهد ــــــــــــــــــــ 

 

زلم ةبزلعامم ةبزإلدزر زلباحد زلمخمص
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يس الجامعةــنائب رئ                                                              
 ا والبحوثــات العليــللدراس

 
 (/                          ) أ.د
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        ( دراسات عليا 5نموذج  )                                    جامعــة المنوفيـة 
                                                                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــ كليـــة :

                                                ـــــــــــــــــــــــم: ـــــــقســ

 تعديل موضوع الرسالة

 

 السيد األسـتاذ الدكتور / رئيس القسم
 تحيـة طيبـة ........... وبعد

المساجل /ـــــــــــــــــــةـ  للطالاببرداء اتخاذ الةالزم نضةو الموافقةة علةى التاةدير فة  موضةوع الراةالة الالميةة 

 0 200  /    /    بتاريخـــــــ  بتاريخ دورة: ــــــــ تخصــص: ــــــ  في: ــــــ  لدرجة

 : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ باللغة العربيةعنوان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: باللغة اإلنجليزية عنوان 

 -: التعديل المطلوب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباللغة العربية: عنوان 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :باللغة اإلنجليزيةعنوان 

 

 وهذا التعديل يعتبر تعديال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوســبب التعديل هـو : 

) مع الالم بةأ  الطالةب المةذ ور لة  ينتهة  مة  درااةته قبةر اةنتي  مة  الموافقةة علةى ذلةك إذا مةا  ةا  التاةدير 

 دواريا ( 

 -لجنة اإلشراف على النحو التالي :
 

 التــوقيــــع       ـة وجـهة العمــلـــــالوظيفـ االســــــم                  م

1    

2    

3    

4    

5    

 
 رأى مجلــس القسم

 
 على التادير المطلوب  2000) وافق / لم يوافق ( ف  دلاته المناقد/ ف       /    / 

 رئيـــس القســــــــم
 

 ـــــــــــــــ/أ.د

رياغير جوه جوهريا  
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -الدراسات العليا بالكلية:

 0روداو اذ  البياناو المذ ور/ ووددو مطابقة للقواني  واللوائل المنظمة ف  اذا الشأ  
 

 مدير إدارة الدراسات العليا بالكلية  توقيع المرجع  الموظف المختص بالكلية
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -لجنة الدراسات العليا والبحوث بالكلية :

علةةى التاةةدير المةةذ ور تباةةا لموافقةةة مدلةةس القاةةم المانةة  علةةى طلةةب لدنةةة  2000وافقةةو بتةةاريخ      /    / 
 0اإلشراف 

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث
 

 ــــــــــــــــــأ.د / 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -مجلس الكلية :

 0على التادير المطلوب وطبقا لما ابق بيانه    2000وافق ف  ادتماعه بتاريخ     /    / 

 عميـــــد الكليـــــــــة
 

 ــــــــــــــــــأ.د / 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدراسات العليا بالجامعــــة 
 

تم مراداة البياناو الخاصة بالطالب ووددو ) مطابقة / غير مطابقةة ( لاةدالو الداماةة وفةى إطةار القةواني  
 .واللوائل والقراراو والمامور بها ف  اذا الشأ  

 المدير العــام                   مدير اإلدارة                              الباحث المختص            
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 يس الجامعةــنائب رئ                                                                         

 ا والبحوثــات العليــللدراس
 
 
 
 
 

 (                                ) أ.د/
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        ( دراسات عليا 6نموذج  )                                    جامعــة المنوفيـة 
                                                                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــ كليـــة :

 ـــــــــــــــــــــــــــــم: ـقســ

                                                 

 في لجنة اإلشرافتعديل 

 

 السيد األسـتاذ الدكتور / رئيس القسم
 تحيـة طيبـة ........... وبعد

المساجل /ـــــــــــــــــــةـ  الطالاببرداء اتخاذ الالزم نضو الموافقة على التادير ف  لدنةة اإلشةراف علةى راةالة 

 0 200   /    /    بتاريخــــــ  بتاريخ دورة: ــــــــ تخصــص: ــــــ  في: ــــــ  لدرجة

 : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ باللغة العربيةعنوان 

 : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ باللغة اإلنجليزيةعنوان 

       -النحو التالي :لجنة اإلشراف في استمارة التسجيل على 

 التــوقيــــع       ـة وجـهة العمــلـــــالوظيفـ االســــــم                  م

1    

2    

3    

4    

5    

 -: والتعديل المطلوب هو

 ـــــــــــــــوظيفتــه هي  ــــــــــــــــــاســم السـيد /  رفع
 ــــــــــــــــوظيفتــه هي  ــــــــــــــــوإضافة اســم السـيد / 

 -لتصبح لجنة اإلشراف على النحو التالي :
 التــوقيــــع       ـة وجـهة العمــلـــــالوظيفـ االســــــم                  م

1    

2    

3    

4    

5    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوســبب التعديل هـو : 

 ) مع العلم بأن الطالب المذكور لن ينتهي من دراسته قبل ستة أشهر من اآلن ) في حالة اإلضافة فقط  ( 

 رأى مجلــس القسـم
 على التادير المطلوب  200  ) وافق / لم يوافق ( ف  دلاته المناقد/ ف       /    / 

 رئيـــس القســــــــم
 



 

 

193 

 

 -الدراسات العليا بالكلية:

 0البياناو المذ ور/ ووددو مطابقة للقواني  واللوائل المنظمة ف  اذا الشأ  روداو اذ  
 

 مدير إدارة الدراسات العليا بالكلية  توقيع المرجع  الموظف المختص بالكلية
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -لجنة الدراسات العليا والبحوث بالكلية :

علةةى التاةةدير المةةذ ور تباةةا لموافقةةة مدلةةس القاةةم المانةة  علةةى طلةةب لدنةةة  2000/    /     وافقةةو بتةةاريخ  
 0اإلشراف 

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث
 

 ــــــــــــــــــأ.د / 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -مجلس الكلية :

 0على التادير المطلوب وطبقا لما ابق بيانه    2000/    / وافق ف  ادتماعه بتاريخ     

 عميـــــد الكليــــــة                                                                   
 

 ــــــــــــــــــأ.د / 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدراسات العليا بالجامعــــة 
 

تم مراداة البياناو الخاصة بالطالب ووددو ) مطابقة / غير مطابقةة ( لاةدالو الداماةة وفةى إطةار القةواني  
 0واللوائل والقراراو والمامور بها ف  اذا الشأ   

 
 المدير العــام     الباحث المختص                           مدير اإلدارة                           

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                          
 يس الجامعةــنائب رئ                                                                        

 ا والبحوثــات العليــللدراس
 

 (                        ) أ.د/ 
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        ( دراسات عليا 7نموذج  )                                    جامعــة المنوفيـة 
                                                                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــ كليـــة :

 ـــــــــــــــــــــــــــــم: ـقســ

                                                 

 إضـافة أو حذف مقـررات دراسية                                           
 

 السيد األسـتاذ الدكتور / رئيس القسم
 طيبـة ........... وبعدتحيـة  

 -المقررات التاليــة :                               برجاء اتخاذ الالزم نحو الموافقة على

 القســـــــم                  المقـــــرر م

1   

2   

3   

4   

   بتاريخ    /    / ــــــبتاريخ دورة  ــــــــتخصــص:  ــــــفي :  ــــــالمسجل لدرجة :   ــــــــــــــــــــالطالب/

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباللغة العربية : عنوان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :باللغة اإلنجليزية عنوان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  -هي :                            وأســباب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -لجنة اإلشراف على النحو التالي :
 التــوقيــــع       ـة وجـهة العمــلـــــالوظيفـ االســــــم                  م

1    

2    

3    

4    

5    
 رأى مجلــس القسم 

على إضافة المقرراو المقترضة للطالب المةذ ور  200  ) وافق / لم يوافق ( ف  دلاته المناقد/ ف       /    / 
 0بياناته ولألاباب الاابق توضيضها 

 رئيـــس القســــــــم
 

 ـــــــــــــــ/أ.د
 -الدراسات العليا بالكلية:

 حذف إضافة

 الحذف اإلضافة
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 0واللوائل المنظمة ف  اذا الشأ  روداو اذ  البياناو المذ ور/ ووددو مطابقة للقواني  
 

 مدير إدارة الدراسات العليا بالكلية  توقيع المرجع  الموظف المختص بالكلية
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -لجنة الدراسات العليا والبحوث بالكلية :

علةةى التاةةدير المةةذ ور تباةةا لموافقةةة مدلةةس القاةةم المانةة  علةةى طلةةب لدنةةة  200  وافقةةو بتةةاريخ      /    /
 .اإلشراف 

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث
 

 ــــــــــــــــــأ.د / 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -مجلس الكلية :

 .على التادير المطلوب وطبقا لما ابق بيانه    200    وافق ف  ادتماعه بتاريخ     /    /

 عميـــــد الكليـــــــــة
 ــــــــــــــــــأ.د / 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الدراسات العليا بالجامعــــة 

 
تم مراداة البياناو الخاصة بالطالب ووددو ) مطابقة / غير مطابقةة ( لاةدالو الداماةة وفةى إطةار القةواني  

 .واللوائل والقراراو والمامور بها ف  اذا الشأ   
 الباحث المختص                           مدير اإلدارة                                المدير العــام  
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 يس الجامعةــنائب رئ                                                                          
 ا والبحوثــات العليــللدراس

 
 (                     ) أ.د/ 
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        ( دراسات عليا 8نموذج  )                                              جامعــة المنوفيـة 
                                      ـــــــــــــــــــــــــــــ كليـــة :

 ـــــــــــــــــــــــــــــم: ـقســ

                                                 

 طلب مد مدة الدراسة
 

 السيد األسـتاذ الدكتور / رئيس القسم
 تحيـة طيبـة ........... وبعد

 

بتااريخ ـةـ ــــــ: ــتخصـاـص ــــةـــ: ـــــةـ  المساجل لدرجاة ـ/ـــــــــــــــــةللطالاببرداء الت رم بمد فتةر/ الدرااةة 

  200    /    /    بتاريخ ــــ دورة

 2020/         9/     30إلى         2020/       10/      1لمدة )            (  اعتبارا من   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لألسبــاب آالتـية  :

 : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ باللغة العربيةعنوان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ باللغة اإلنجليزيةعنوان 

 -لجنة اإلشراف على النحو التالي :
 التــوقيــــع       ـة وجـهة العمــلـــــالوظيفـ االســــــم                  م

1    

2    

3    

4    

5    

         

 

 ) مد/ إيقاف (   الحالة تاريخ اعتماد الجامعة ةتاريخ موافقة مجلس الكلي إلي مــــن م

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 رأى مجلــس القسـم العلمي
على مد فتر/ الدرااة للطالب المذ ور بياناته بناء  20     /    /) وافق / لم يوافق ( ف  دلاته المناقد/ ف       

 على توصية لدنة اإلشراف ولألاباب الوارد/ بر يها 
 رئيـــس القســــــــم

 
السابق مد مدة الدراسة  

 
 

 
يقاف القيد أو التسجيل السابقإ  
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 -الدراسات العليا بالكلية:

 .روداو اذ  البياناو المذ ور/ ووددو مطابقة للقواني  واللوائل المنظمة ف  اذا الشأ  
 

 مدير إدارة الدراسات العليا بالكلية  توقيع المرجع  بالكليةالموظف المختص 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -لجنة الدراسات العليا والبحوث بالكلية :

على مد فتر/ الدرااة المطلوبة للطالب المذ ور بناء على طلةب مدلةس القاةم  200    وافقو بتاريخ      /    /
 .ولدنة اإلشراف 

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث
 

 أ.د /                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -مجلس الكلية :
على مد فتر/ الدرااة المطلوبةة للطالةب المةذ ور وذلةك بنةاء علةى    200  وافق ف  ادتماعه بتاريخ     /    / 

 0طلب مدلس القام للمد/ المقترضة م  لدنة اإلشراف على الراالة 
 عميـــــد الكليـــــــــة
 

 أ.د /                                                                                                   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدراسات العليا بالجامعــــة 
 

تم مراداة البياناو الخاصة بالطالب ووددو ) مطابقة / غير مطابقةة ( لاةدالو الداماةة وفةى إطةار القةواني  
الةد تور /                 واللوائل والقراراو والمامور بها ف  اذا الشأ  واألمر ماةروم علةى الاةيد األاةتاذ 

مد مد/ الدرااة المطلوبة للطالب المذ ور  طلب نائب رئيس الداماة للدراااو الاليا والبضو  للتفضر باعتماد 
 0مدلس ال ليــــة 

 الباحث المختص                           مدير اإلدارة                                المدير العــام  
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 يس الجامعةــنائب رئ                                                                          
 ا والبحوثــات العليــللدراس

 
 (                      ) أ.د/
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        ( دراسات عليا 9نموذج  )                                    جامعــة المنوفيـة 
                                                                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــ كليـــة :

 ـــــــــــــــــــــــــــــم: ـقســ

 

 المنحــــة إلغـاء طلب 
 

 للدراسات العليا والبحوث                السيد األسـتاذ الدكتور / وكيل كليــة
 تحيــــة طيبــــة وبعــد

المقيد بدبلوم / ــــــــــ   الطالبعلى إلغاء قيد  200   وافق مدلس القام ف  دلاته المناقد/ بتاريخ     /    /
  200    /    /    بتاريخـــــــ  بتاريخ دورة: ـــــــــ  الدراسات العليا في

 : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لألسباب التاليةوذلك 
 رئيـــس القســــــــم
 

 ـــــــــــــــ/أ.د
 -الدراسات العليا بالكلية:

 روداو اذ  البياناو المذ ور/ ووددو مطابقة لادالو ال لية 
 

 بالكليةمدير إدارة الدراسات العليا   توقيع المرجع  الموظف المختص بالكلية
 

 -لجنة الدراسات العليا والبحوث بالكلية :
على إلغاء قيد الطالب المذ ور وذلك لألاباب الاةابق ذ راةا وبموافقةة مدلةس  2000وافقو بتاريخ      /    / 

 0القاــــم  
 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث
 

 ــــــــــــــــــأ.د / 
 -مجلس الكلية :

 0على إلغاء قيد الطالب المذ ور وطبقا لما ابق بيانه  200    ادتماعه بتاريخ     /    /وافق ف  
 عميـــــد الكليـــــــــة
 

 ــــــــــــــــــأ.د / 
 الدراسات العليا بالجامعــــة 

القةواني  تم مراداة البياناو الخاصة بالطالب ووددو ) مطابقة / غير مطابقةة ( لاةدالو الداماةة وفةى إطةار 
 0واللوائل والقراراو والمامور بها ف  اذا الشأ   

زلم ةبزلعامم ةبزإلدزر زلباحد زلمخمص
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يس الجامعةــنائب رئ
اىزلبحوثداتزلعليدلل رزس

 
 (                        ) أ.د/
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        ( دراسات عليا 10نموذج  )                                   جامعــة المنوفيـة 
                                                                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــ كليـــة :

 ـــــــــــــــــــــــــــــم: ـقســ

   

 إلغـاء القيد للدبلوم 
 

 العليا والبحوثالسيد األسـتاذ الدكتور / وكيل كليــة                للدراسات  
 تحيــــة طيبــــة وبعــد

:  لدرجةالمقيد / ـــــــــ   الطالبعلى إلغاء قيد  200   وافق مدلس القام ف  دلاته المناقد/ بتاريخ     /    /
 0 200    /    /    بتاريخـــــــ  بتاريخ دورةـــــــــ 

 : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وذلك لألسباب التالية
 رئيـــس القســــــــم
 

 ـــــــــــــــ/أ.د
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -الدراسات العليا بالكلية:
 0روداو اذ  البياناو المذ ور/ ووددو مطابقة لادالو ال لية 

 
 مدير إدارة الدراسات العليا بالكلية  المرجع توقيع  الموظف المختص بالكلية

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -لجنة الدراسات العليا والبحوث بالكلية :
على إلغاء قيد الطالب المذ ور وذلك لألاباب الاةابق ذ راةا وبموافقةة مدلةس  2000وافقو بتاريخ      /    / 

 القاــــم  
 الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وكيل

 
 ــــــــــــــــــأ.د / 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -مجلس الكلية :

 0على إلغاء قيد الطالب المذ ور وطبقا لما ابق بيانه  200    وافق ف  ادتماعه بتاريخ     /    /
 عميـــــد الكليـــــــــة
 

 ــــــــــــــــــأ.د / 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدراسات العليا بالجامعــــة 
تم مراداة البياناو الخاصة بالطالب ووددو ) مطابقة / غير مطابقةة ( لاةدالو الداماةة وفةى إطةار القةواني  

 0واللوائل والقراراو والمامور بها ف  اذا الشأ   

زلم ةبزلعامم ةبزإلدزر زلباحد زلمخمص
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يس الجامعةــنائب رئ      

اىزلبحوثداتزلعليدلل رزس
 

 (                     ) أ.د/



 

 

200 

 

        ( دراسات عليا 11نموذج  )                                   جامعــة المنوفيـة 
                                                                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــ كليـــة :

 ـــــــــــــــــــــــــــــم: ـقســ

 
   

 إلغاء التسجيل للماجستير والدكتوراه
 
 

 السيد األسـتاذ الدكتور / وكيل كليــة                للدراسات العليا والبحوث
 وبعــد0000تحيــــة طيبــــة  

: ــــــــــــــــــــــةةـ  المسااجل لدرجااة:ــــــــــــــــــــــــةةـ   الطالااب ردةةو التفضةةر بالموافقةةة علةةى إلغةةـاء تاةةدير 

 ـــــــــــــ: ــ تخصص

 -: وموضوع الرسالة هــوــــــ  عــام: ــــــــــــ  دورة

 : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ باللغة العربيةعنوان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ باللغة اإلنجليزيةعنوان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوذلك لألسباب التالية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -لجنة اإلشراف على النحو التالي :
 التــوقيــــع       ـة وجـهة العمــلـــــالوظيفـ االســــــم                  م

1    

2    

3    

4    

5    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

201 

 

 -: رأي مجلس القسم

على إلغاء تادير الطالب المذ ور وذلك بناء على ر ي لدنة  200   وافق مدلس القام بتاريخ    /   / 

 0اإلشراف ولألاباب الموضضة

 رئيس مجلس القسم                                                                                 

 

 ـــــــــــــــد / .أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: الدراسات العليا بالكلية 

 0روجعت هذه البيانات ووجدت مطابقة لسجالت الكلية 
 مدير إدارة الدراسات العليا بالكلية  توقيع المرجع  الموظف المختص بالكلية

 

 

 

 -: بالكليةلجنة الدراسات العليا والبحوث 

على إلغاء تادير الطالةب المةذ ور لألاةباب الاةابق ذ راةا وبموافقةة مدلةس  200    وافقو بتاريخ      /    /

 0القام المان  على طلب لدنة اإلشراف  

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث
 

 ــــــــــــــــــأ.د / 
 -: مجلــــس الكلية

 
علةى إلغـةـاء تاــةـدير الطالةب المةذ ور وطبقةا لمةا اـةـبق  200    بتةاريخ     /    / وافق المدلس ف  ادتماعه

 0بيــانـــه 
 عميـــــد الكليـــــــــة
 

 ــــــــــــــــــأ.د / 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدراسات العليا بالجامعــــة 
تم مراداة البياناو الخاصة بالطالب ووددو ) مطابقة / غير مطابقةة ( لاةدالو الداماةة وفةى إطةار القةواني  

 .واللوائل والقراراو والمامور بها ف  اذا الشأ   
 
 المدير العــام       الباحث المختص                           مدير اإلدارة                      
 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يس الجامعةــنائب رئ

اىزلبحوثداتزلعليدلل رزس
 

 (                            ) أ.د/
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        ( دراسات عليا 12نموذج  )                                   جامعــة المنوفيـة 
                                                                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــ كليـــة :

 ـــــــــــــــــــــــــــــم: ـقســ

   

 والدكتوراه إيقـاف التسجيل للماجستير
 

 

 السيد األسـتاذ الدكتور / رئيس القسم
 تحيـة طيبـة ........... وبعد

  ردو التفضر بالموافقة على إيقاف تادير لمد/ )        ( ف  المد/ م     /     /          إل      /    /

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتالية:ــــــــــ وذلك لألاباب

 .ومرفق طيه الماتنداو الدالة على ذلك 

) ملضوظة : إيقاف التادير ي و   ضد  قص  لمد/ عامي  دامايي  متصلي  ،  و منفصلي  ، وما زاد عة  ذلةك 

 0يارم على مدلس الداماة ( 

 مقــدمـــة                                                                            

 ــــــــــاالســم/ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بيانات تمأل بمعرفة القسم اإلداري :

 ــــــــــ   تاريخ ومحل الميالد   /    /: ــــــــــــــــــ مــــاالس
 : ــــــــــــــــ جهة العمــل: ـــــــــــــــــــ  الوظيفـــة
 : ــــــــــــ القسم المسجل به: ــــــــــــــــــــــ العنـــوان 

 ـــــــــــ ــــــــ: ـ دورة: ــــــــــــــــ  الدرجة المسجل عليها
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ:  ال الدراسة في التخصصجم عــام

 : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرسالة بالغة العربية عنوان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ــ  الرسالة باللغة اإلنجليزية عنوان

 -سبق إيقاف تسجيل الطالب :
 م

 العام
 المدة

 اعتماد الجامعة ةموافقة مجلس الكلي
 إلي من

    األور 1

    التان  2

    التال  3

    الرابع 4

    الخامس 5

    الاادس 6
 

 مدير إدارة الدراسات العليا بالكلية  توقيع المرجع  الموظف المختص بالكلية
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 -لجنة اإلشراف على النحو التالي :
 التــوقيــــع       ـة وجـهة العمــلـــــالوظيفـ االســــــم                  م

1    

2    

3    

 -رأي مجلس القسم :
على إيقاف تادير الطالةب المةذ ور للاةام ) األور / التةان  /  200   وافق مدلس القام بتاريخ    /   / 

 .فالتال  ( للاام الداما         /         لألاباب المذ ور/ بناء على رغبة الطالب وموافقة لدنة اإلشرا
 رئيس مجلس القسم                                                                                    

 
 ـــــــــــــــد /  .أ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -لجنة الدراسات العليا والبحوث بالكلية :

 .على إيقاف تادير الطالب المذ ور لألاباب الوارد/ بطلبة   200    وافقو بتاريخ      /    /
 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث
 

 ــــــــــــــــــأ.د / 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -مجلس الكلية :
على إيقاف تادير الطالب المذ ور للاام )األور / التان  / التال  (  200    وافق ف  ادتماعه بتاريخ     /    /

 .ف  الاام الداما         /    / لألاباب الوارد/ بطلبة وموافقة لدنة اإلشراف ومدلس القام المخت  
 عميـــــد الكليـــــــــة

                                                                                                               

 ــــــــــــــــــأ.د / 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدراسات العليا بالجامعــــة 
تم مراداة البياناو الخاصة بالطالب ووددو ) مطابقة / غير مطابقةة ( لاةدالو الداماةة وفةى إطةار القةواني  

 .واللوائل والقراراو والمامور بها ف  اذا الشأ   
ويرفع األمر للايد األاتاذ الد تور / نائب رئيس الداماة للتفضر باعتمةاد إيقةاف تاةدير الطالةب للاةام  

 .للاام ) األور / التان  / التال  ( ويرفع األمر لمدلس الداماة        الداما       /  
 

زلم ةبزلعامم ةبزإلدزر زلباحد زلمخمص
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يس الجامعةــنائب رئ

اىزلبحوثداتزلعليدلل رزس
 (                     ) أ.د/ 
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        ( دراسات عليا 13نموذج  )                                   جامعــة المنوفيـة 
                                                                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــ كليـــة :

 ـــــــــــــــــــــــــــــم: ـقســ

 
  

 تشكيل لجنة االمتحان التأهيلي للدكتوراه
 
 

 السيد األسـتاذ الدكتور / رئيس القسم
 ........... وبعد  تحيـة طيبـة

 
 خصصتـــــــــــــــــ  دكتور الفلسفة فيلدرجة  المقيدــــ ــــــــــــــــــــــ/ ـــــــ  الطالبنضيط ايادت م علما بأ  

 . 2000/    /        : دورة/ بتاريخ : ــــــــــــــــ   في مجـــالــ ـــــــ: ــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــ باللغة العربيةعنوان 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــ ة اإلنجليزيةغباللعنوان 

 تقدم الااد/  عضاء لدنة اإلشراف عل  الراالة بتقرير ع  ااتاداد الطالب لتأدية االمتضا  التأايل   -
قترضهةا علةى النضةو نالراةالة ، والتة   االمتضةا  التةأايل  للطالةب ةرداء الت رم باتخاذ الالزم نضو تش ير لدنة-

 -التال  :
 

 التــوقيــــع       وجـهة العمــلـة ـــــالوظيفـ االســــــم                  م
1    
2    
3    
4    
5    
6    
 
 

 -لجـنـة اإلشـراف :
 التــوقيــــع       ـة وجـهة العمــلـــــالوظيفـ االســــــم                  م
1    
2    
3    
4    
5    

 0  200    تحريـــــرا  في      /      /
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  القسـمرأى مجلــس 
لطالةب والخاصةة بالراةالة ل اقتراح لدنة االمتضا  التأايل  على  200  /    /      بتاريخ) وافق / لم يوافق (  

 بياناته بااليةالمذ ور 
 رئيـــس القســـــم                                                                           

 
  ـــــــــــــــ/أ.د

 
 مدير إدارة الدراسات العليا بالكلية  توقيع المرجع  الموظف المختص بالكلية 
 
 

  بالكليةالدراسات العليا رأي لجنة 

 اقتراح تش ير لدنة االمتضةا  التةأايل  على  200  /    /      بتاريخ ا المناقد/دلاتهف  وافق ( ت/ لم  و) وافق

  0على الموضوع الموضل باالية لراالة ل

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

  ـــــــــــــــ/أ.د

 رأى مجلــس الكليـــة 

لراةالة ل االمتضةا  التةأايل علةى تشة ير لدنةه   200  ) وافق / لم يوافةق ( فة  دلاةته المناقةد/ فة       /    / 

 . اإلشراف وتوصية مدلس القام على التش ير التال المقدمة م  الطالب  المذ ور بناء على اقتراح لدنة

 التــوقيــــع       ـة وجـهة العمــلـــــالوظيفـ االســــــم                  م

1    

2    

3    

 عميــــــد الكليــــة

 ـــــــــــــــ/أ.د

 الدراسات العليا بالجامعــــة 

وودةدو ) مطابقةة / غيةر مطابقةة ( لاةدالو الداماةة وفةى إطةار القةواني  تم مراداة البياناو المذ ور/ باالية 

 واللةوائل والقةةراراو والمامةةور بهةا فةة  اةةذا الشةةأ  ويرفةع األمةةر للاةةيد األاةةتاذ الةد تور/ نائةةب رئةةيس الداماةةة

ى النضو لطالب المذ ور  علاالمتضا  التأايل  لللتفضر بالنظر ف  اعتماد تش ير لدنة  للدراااو الاليا والبضو 

 .الموضل بر ي مدلس ال لية 

 المدير العــام               مدير اإلدارة                   الباحث المختص               

 

 رأى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث

لراالة المقدمة مة  الطالةب  المةذ ور علةى النضةو الموضةل بةر ي مدلةس ل االمتضا  التأايل ياتمد تش ير لضنة 

 ال ليــــــة  

 يس الجامعةــنائب رئ                                                                                

 وثا والبحـــات العليـللدراس                                                       

 

 (                          ) أ.د/ 
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        ( دراسات عليا 14نموذج  )                                   جامعــة المنوفيـة 
                                                                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــ كليـــة :

 ـــــــــــــــــــــــــــــم: ـقســ
  

 تشكيل لجنة الفحص والمناقشة للماجستير والدكتوراه
 
 

 للدراسات العليا والبحوث السيد األسـتاذ الدكتور / وكيل كليــة
 وبعــد.........تحيــــة طيبــــة  

 
 ــــــــ: ـــ ةــالمسجل لدرج/ ـــــــــــــ   الطالبنضيط ايادت م علما بأ  

 . 2000/    /        : دورة/ بتاريخ : ـــــــــــ              في مجـالــ ـــــــ: ــــ خصصت ـــــــــ
 : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ باللغة العربيةعنوان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ة اإلنجليزيةغباللعنوان 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  صبضو صالضة للارم والمناقشــةقد راالة الالمية ال -ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -رداء الت رم باتخاذ الالزم نضو تش ير لدنه فض  ومناقشة الراالة ، والت  نقترضها على النضو التال  :-
 

 التــوقيــــع       العمــلـة وجـهة ـــــالوظيفـ االســــــم                  م
1    

2    

3    

4    

5    

6    

 -ومرفق طيــــــه مــا يلــي :

 0ناخـة ) غيــر مدلـــد/ ( مــ  الـراـــالة الالميــــــة  -  
 ى خمس ناخ ) موقع على  ر صفضة بها م   عضاء لدنة اإلشراف ( م   ر لمظروف يضتوى ع -ب 
 .للــراالة  ةاربيواف  باللغة الملخ   -2 للراالة         اربيـــةباللغة ال مختصر/نـبــذ/  -1
 .للراالة  ةندليـزيواف  باللغة اإلملخ   -4للراالة       ندليـزيـة اإل مختصر/ باللغةنـبــذ/  -3

 -لجـنـة اإلشـراف :
 التــوقيــــع       ـة وجـهة العمــلـــــالوظيفـ االســــــم                  م
1    

2    

3    

4    

5    

6    

 0  200    تحريـــــرا  في      /      /
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  القسـمرأى مجلــس 
فضةة  ومناقشةةة الراةةالة  اقتةةراح لدنةةة اإلشةةراف بشةةأ  علةةى  200  /    /      بتةةاريخ) وافةةق / لةةم يوافةةق (  

 بياناته باالية لطالب المذ ور والخاصة با
 رئيـــس القســـــم                                                                           

 
  ـــــــــــــــ/أ.د

 الدراسات العليا
ال لية  ما  نه  اتوف  المد/ الالزمةة ولةيس  ووددو ) مطابقة / غير مطابقة ( لادالو طالببياناو ال وداور

 عليه آيه التزاماو تدا  ال لية وفيما يل  بيا  بالمقرراو الت  دراها الطالب و دي االمتضا  فيها بنداح
 

 التقدير / المعدل المقــــــرر م التقدير / المعدل المقــــــرر م
1   1   
2   2   
3   3   
4   4   
5   5   

 مدير إدارة الدراسات العليا بالكلية  توقيع المرجع  الموظف المختص بالكلية
 

  بالكليةالدراسات العليا رأي لجنة 
فضة  ومناقشةة اقتةراح تشة ير لدنةة  علةى  200  /    /      بتةاريخ ا المناقد/دلاتهف  وافق ( ت/ لم  و) وافق

  0على الموضوع الموضل باالية الراالة 
 للدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية 

 
  ـــــــــــــــ/أ.د

 رأى مجلــس الكليـــة 
 

على تش ير لدنه فض  ومناقشة الراالة المقدمة   200  ) وافق / لم يوافق ( ف  دلاته المناقد/ ف       /    /
 0 م  الطالب  المذ ور بناء على اقتراح لدنة اإلشراف وتوصية مدلس القام على التش ير التال

 التــوقيــــع       ـة وجـهة العمــلـــــالوظيفـ االســــــم                  م
1    
2    
3    
4    

 عميــــــد الكليــــة
 

 ـــــــــــــــ/أ.د
 الدراسات العليا بالجامعــــة 

 
تم مراداة البياناو المذ ور/ باالية وودةدو ) مطابقةة / غيةر مطابقةة ( لاةدالو الداماةة وفةى إطةار القةواني  
واللةوائل والقةةراراو والمامةةور بهةا فةة  اةةذا الشةةأ  ويرفةع األمةةر للاةةيد األاةةتاذ الةد تور/ نائةةب رئةةيس الداماةةة 

المةذ ور  علةى النضةو الموضةل بةر ي  للتفضر بالنظر ف  اعتماد تشة ير لدنةة فضة  ومناقشةة راةالة الطالةب 
مدلةةس ال ليةةة علةةى  ال تنةةاقة الراةةالة إال باةةد  اةةبوعي  مةة  تةةاريخ اعتمةةاد الاةةيد  .د / نائةةب رئةةيس الداماةةة 

 للدراااو الاليا والبضو  للدنة الفض  والمناقشة 
  
 العــام المدير               مدير اإلدارة                   الباحث المختص              

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رأى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث

ياتمد تشة ير لضنةة فضة  ومناقشةة الراةالة المقدمةة مة  الطالةب  المةذ ور علةى النضةو الموضةل بةر ي مدلةس 
 ال ليــــــة 

                                                         
 يس الجامعةــنائب رئ                                                                                 

 ا والبحوثـــات العليـللدراس                                                       
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        ( دراسات عليا 15نموذج  )                                   امعــة المنوفيـة ج
                                                                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــ كليـــة :

 ـــــــــــــــــــــــــــــم: ـقســ
 

 المسجلين لدرجتي لطالبل للسادة المشرفين التقرير السنوي
 ( الدكتوراه -الماجستير ) 

 

                       

   200/       200رقم )     ( للعام الجامعي       
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم:ساال  -بيانات الطالب :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: ـــالوظيف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاريخ التعين : 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : الدرجة المسجل عليها
 : ــــــــــــــ لتسجيلتـاريـخ ا: ــــــــــــــــ  تــاريـخ القيــد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:   التخصـــــص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ــــ الرسالة باللغة العربية عنوان
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ــــ اإلنجليزيةالرسالة باللغة  عنوان
 
 

المااااااااااااااااادة       مراحــــل البحث
 المقررة

 المدة التي تم 
 اإلنجاز فيها

مااادى التقااادم 
 / التعثر

 
 -مرحلة إعداد وتخطيط البحث : -
  
 

 
 
  

 
 
  

 
 
  
 

 
 -مرحلة تصميم البحث : -
  
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 -تنفيذ البحث واستخالص النتائج والتوصيات :مرحلة  -
  

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
  
 

 
 -تعليق عام :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةةةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 -: لجنـة اإلشراف 

 التـوقيـع االســــــم م

1   

2   

3   

4   

5   
 
 رأي مجلس القسم بجلسته المنعقدة بتاريخ       /     /      -

 ) مـوافــق   /  غيـر مـوافــق (                                            رئيس القسم                 
 

                    /أ.د                                                                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رأي لجنة الدراسات العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ      /      / -

 ) مــوافــق  /  غيـر مــوافــق (     
 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
 

  /أ.د                                                                       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رأي مجلس الكلية بجلسته المنعقدة بتاريخ        /      / -
 مــوافــق  /  غيـر مــوافــق ( )  

 عميـــــد الكليــة
 

   /أ.د                                                                                                    
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                                    جامعــة المنوفيـة 
                                                                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــ كليـــة :

 ـــــــــــــــــــــــــــــم: ـقســ

 
 

 الدكتوراهتقريـر جماعـي عن مناقشة رسالة 
 -بيانات الطالب:
======== 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: االســـم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ةــالوظيف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدكتوراه في : ة :ــالدرج
 :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصـالتخص

 : ــــــــــــــــتسجيل موضوع الرسالة تاريخــ ــ:ــــــــــتاريخ القيد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ــــــــــــــــــــالرسالة بالعربية عنوان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــعنوان الرسالة باإلنجليزية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        -:المشرفون

 التـوقيـع الوظيفــة وجـهة العمــل االســــــم م

1    

2    

3    

4    

5    

 

 -لجنه فحص ومناقشة الرسـالة:
 التـوقيـع وجـهة العمــلالوظيفــة  االســــــم م

1    
2    
3    
4    
5    
6    

 200   تاريخ اعتماد نائب رئيس الجامعة   /   / 200/   /       تاريخ موافقة مجلس الكلية على التشكيل: 

قامات لجناه فحاص ومناقشاة الرساالة  ـــــــــــةـالكلياة /  قارمب 200   الموافق    /    / ـــــــــــــــأنه في يوم 

 200    المشااكلة بموافقااة األسااتاذ الاادكتور نائااب رئاايس الجامعااة للدراسااات العليااا والبحااوث بتاااريخ   /   /

 بمناقشة  الطالب المذكور وفيما يلي تقرير اللجنة بعد المناقشة :
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 ع التقريـر الجماعـي ـــــتاب

 الدكتوراهعن مناقشة رسـالة 

 ــــــــــــــــــــــالمقـدمــة مـن الطالب / 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةةةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةةةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــةةةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةةةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةةةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــةةةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةةةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةةةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــةةةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةةةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الدكتوراهتابع التقريـر الجماعـي عن مناقشة رسـالة 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمقدمة للطالـب / 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنتيجة المناقشة:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: استكمال أوجه النقص / تعديالت غير جوهرية في الرسالة) أن وجد( والمدة المحددة لها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-مستوى األمانة العلمية واألصالة : 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -اإلضافة العلمية / االبتكار : 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتوصية: تقديم رسالة أخرى/ منح الطالب

 ــــــكليـة                             ــــــــمن قسم   ــــــفي تخصص ــــــ الدكتوراه درجه  

 -توقيــــع لحنـــه الحــكـــم :

 التـوقيـع االســــــم م

1   

2   

3   

4   

5   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضرورة إرفاق تقرير المشرفين على الرسالة أنه تم استكمال أوجه النقص/ التعديالت التي طلبتهاا  -ملحوظة:

 0لجنه الحكم وموافقة مجلس القسم عليها مع أوراق منح الدرجة
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                                    جامعــة المنوفيـة 
                                                                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــ كليـــة :

 ـــــــــــــــــــــــــــــم: ـقســ

 فــرديتقريـر 
الدكتوراهرسالة  فحـصعن 

  ــــــــــــــــــــــــمقـدم مـن السـيد األسـتاذ الدكتـور / 
 -بيانات الطالب:
======== 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: االســـم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ةــالوظيف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدكتوراه في : ة :ــالدرج

 :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص7التخص
 : ــــــــــــــــتاريخ تسجيل موضوع الرسالةــ ــ:ــــــــــتاريخ القيد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ــــــــــــــــــــالرسالة بالعربية عنوان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــعنوان الرسالة باإلنجليزية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        -:المشرفون

 التـوقيـع الوظيفــة وجـهة العمــل االســــــم م

1    

2    

3    

4    

5    

 -لجنه فحص ومناقشة الرسـالة:
 التـوقيـع الوظيفــة وجـهة العمــل االســــــم م

1    
2    
3    
4    
5    
6    

 0  200/    /         -: تاريخ موافقة مجلس الكلية على التشكيل

 0 200    / /           -:خ اعتماد نائب رئيس الجامعة ـــتاري

 التقــــريـــر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  فــرديالع التقريـر ـــــتاب

 الدكتوراهرسـالة  فحــصعن 

 ـــــــــــــــــــــــــالمقـدمة مـن األسـتاذ الدكتور / 

 ـــــــــــــــــــــــــــــعــن رســالـة الطالب / 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةةةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةةةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــةةةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةةةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةةةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةةةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــةةةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةةةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  فــرديع التقريـر الـــــتاب

 الدكتوراهرسـالة  فحــصعن 

 ـــــــــــــــــــــــــالمقـدمة مـن األسـتاذ الدكتور / 

 ـــــــــــــــــــــــــــــعــن رســالـة الطالب / 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةةةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــةةةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةةةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةةةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةةةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــةةةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةةةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــاالســـــم / 

 ـــــــــــــــــــــــالتــوقيـــــع / 
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        ( دراسات عليا 16نموذج  )                                    امعــة المنوفيـة ج
                                                                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــ كليـــة :

                                                 ـــــــــــــــــــــــــــــم: ـقســ

 (  دكتوراة  -منح الدرجة العلمية )ماجستير
 

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوثالسيد األسـتاذ الدكتور / 
 تحيـة طيبـة ........... وبعد

يسعدني إحاطة سيادتكم علما بأن مجلس القسم ، في اجتماعه بتاريخ    /   /        . قد وافق علي ما ورد في 
التقارير الفردية والتقرير لجماعي للجنة الحكم علي الرسالة العلمية المقدمة من طالب الدراسات العليا بالقسم التالي 

 بياناته  : 
 ....................... لعام.........................  دورة : ................................ مسجل لدرجة :........................................................................االسم :

 ...................................................................................................................................................................................... : باللغة العربيةعنوان 

........................................................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................: ةباللغة اإلنجليزيعنوان 

........................................................................................................................................................................................................................................  
 -لجنة اإلشراف على النحو التالي :

 ـة وجـهة العمــلـــــالوظيفـ االســــــم                  م

1   

2   

3   

4   

5   

 -على النحو التالي :الحكم لجنة 

 ـة وجـهة العمــلـــــالوظيفـ االســــــم                  م

1   

2   

3   

4   

5   

 تاريخ جلسة المناقشة :      /     /         .                                                                    

درجااة                  فااي العلااوم الزراعيااة فااي  ......................................................................يوصااي المجلااس بماانح الساايد / 
  تخصص                 .
 ومرفق لسيادتكم ما يلي :

 األشراف والحكم .خمس نسخ من الرسالة )مجلدة ( موقعة من كل من السادة أعضاء لجنتي  -1
 النسخ األصلية من التقارير الفردية للسادة أعضاء لحنة الحكم + صورتين منها . -2

النسخة األصلية من التقرير الجماعي للجنة الحكم +صورتين منه )جميع أصول التقارير موقعة مان  -3
 مقدميها علي كل صفحة من صفحاتها (. 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق االحترام
 القســــــــم رئيـــس
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 -الدراسات العليا بالكلية:

 0وأوراق منح الدرجة المرفقة ووجدت صحيحة وكاملة  ت الطالبروجعت بيانا
 

 مدير إدارة الدراسات العليا بالكلية  توقيع المرجع  الموظف المختص بالكلية
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -العليا والبحوث بالكلية :لجنة الدراسات 

التوصية بمنح الدرجة العلمية للطالب المذكور بناء علي ما ورد من مجلس  200    وافقت بتاريخ      /    /
 القسم المعني وتقارير لجنة الحكم .

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث
 

 ــــــــــــــــــأ.د / 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -مجلس الكلية :
 ......................................................................................منح الطالب : على    200  وافق في اجتماعه بتاريخ     /    / 

 وطبقا لما سبق بيانه .  ....................................في العلوم الزراعية ، تخصص  ......................................................درجة 
 

 عميـــــد الكليـــــــــة
 

 ــــــــــــــــــأ.د / 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدراسات العليا بالجامعــــة 
 

بيانات الطالب وأوراق منح الدرجة المرفقة ووجدت صحيحة وكاملة ومطابقة للسجالت ومتمشاية تم مراجعة 
 مع القوانين واللوائح المنظمة في هذا الشان .

واألماار معااروي علااي أ.د/ نائااب رئاايس الجامعااة للدراسااات العليااا والبحااوث للتفضاال بالموافقااة علااي عاارذ  
 الموضوع علي السيد األستاذ الدكتور رئيس الجامعة .      

 
 الباحث المختص                           مدير اإلدارة                                المدير العــام  
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 يس الجامعةــنائب رئ                                                                                
 ا والبحوثــات العليــللدراس

 
 (                                               ) أ.د/
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                                    امعــة المنوفيـة ج
                             ـــــــــــــــــــــــــــــ كليـــة :

                                                                                                
 ـــــــــــــــــــــــــــــم: ـقســ

                                                رقم القيد )          ( 

   
 
 

 

 من واقع شهادة الميالد(...............................................) أسم الوالد :  .........................................................................االسم : 

 ........................محافظة :  .......................مركز :  .......................قرية :  ..................................تاريخ الميالد ومجل الميالد 

 ....................................................................................الديانة :  ....................................................................................الجنسية : 

 الشخصية                 

 في    /     /  ............................................................................رقم البطاقة  ـــــــــــــــ  جهة وتاريخ إجدارها : 

 العائلية        

 .........................................................................................................................................................................الموقف من التجنيد : 

 .......................................................................................................................................................................الوظيفة وجهة العمل : 

 .............................................................رقم التليفون  ..........................................................................................................العنوان : 

 الدرجات الجامعية الحاجل عليها : 
 ................................................................دور :  .............................................................................................بكالوريوس في :  -1

 .......................................... تقدير التخصص : .............................................شعبة : ............................................ :  بتقدير عام     

 .................................................................................جامعة :   ....................................................................................من كلية :      

 .........................................................دور : ................................ .................................................دبلوم الدراسات العليا في :   -2

 .......................................................بتقدير :  ............................................................................................................ تخصص :       

 ....................................................................................جامعة :   .................................................................................من كلية :        

   ......................................................................................................................................................القسم العلمي المتقدم للقيد فيه : 

 .............................................................................................................................................................................................التخصص  

 توقيع الطالب
 

.................................................................. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدراسات العليا بالكلية 

تمت مراجعة بيانات الطالب ووجدت مطابقة / غير مطابقة للبيانات الواردة بمستندات ووثائق القيد وأن الطالب مستوفي 

 شروط القيد طبقا للقوانين واللوائح والقرارات  والقواعد المعمول بها في هذا الشان .  

 

 الدراسات العليا بالكليةمدير إدارة   رئيس القسم اإلداري            الموظف المختص بالكلية

 ( ...........................(                    )..........................)        (...........................)  

 استمارة قيد وتسجيل لدرجة الماجستير في العلوم الزراعية تخصص :   

 )دورة أكتوبر / فبراير                 (
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 يانات تمال بمعرفة القسم العلمي : ب
..........................................................................................................................................................قسا:

 ..................................................................................................................................................................التخصص باللغة العربية : 

 ............................................................................................................................................................التخصص باللغة اإلنجليزية : 

 الوحدات  القسم أسم المقرر م الوحدات القسم  أسم المقرر م

        

        

        

        

        

        

        

 .................................................................................................................................................. موضوع الرسالة باللغة العربية : 

......................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................   
 ............................................................................................................................................. موضوع الرسالة باللغة اإلنجليزية :

......................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................   
 المشرفون 

 التـوقيـع الوظيفــة وجـهة العمــل االســــــم م

1    

2    

3    

4    

5    

 م20/ عدم الموافقة ( بتاريخ     /       /       رأي مجلس القسم : )الموافقة

 رئيس القسم          

              (                    ) 

 أ.د/               

 م20رأي لجنة الدراسات العليا : )الموافقة / عدم الموافقة ( بتاريخ     /       /       

 لبحوث وكيل الكلية للدراسات العليا وا               

 )                         (      أ.د/              

 م20رأي مجلس الكليـــة : )الموافقة / عدم الموافقة ( بتاريخ     /       /      

 عــــمــــــــــــيد الكليـــــــــــــة              

                     )                  ( 

 أ.د/                  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدراسات العليا بالجامعة 

 غير مطابقة ( تم مراجعة البيانات الخاجة ووجدت ) مطابقة /   

 المدير العام                  مدير اإلدارة    المختص                 

            )                (          (                   )                     (                         ) 

                                                                         

     ا والبحوثــات العليــللدراس  يس الجامعةــنائب رئ                                                                          

           (                          ) أ.د/     
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                               امعــة المنوفيـة ج
                                                                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــ كليـــة :

 ـــــــــــــــــــــــــــــم: ـقســ
                                                رقم القيد )          ( 

   
 من واقع شهادة الميالد(...............................................) أسم الوالد :  .........................................................................االسم : 

 ........................محافظة :  .......................مركز :  .......................قرية :  ..................................تاريخ الميالد ومجل الميالد 

 ....................................................................................الديانة :  ....................................................................................الجنسية : 

 الشخصية                 

 في    /     /  ............................................................................رقم البطاقة  ـــــــــــــــ  جهة وتاريخ إجدارها : 

 العائلية        

 .........................................................................................................................................................................الموقف من التجنيد : 

 .......................................................................................................................................................................الوظيفة وجهة العمل : 

 .............................................................رقم التليفون  ..........................................................................................................العنوان : 

 الدرجات الجامعية الحاجل عليها : 
 ................................................................دور :  .............................................................................................بكالوريوس في :  -1

 .......................................... تقدير التخصص : .............................................شعبة : ............................................ :  بتقدير عام     

 .................................................................................جامعة :   ....................................................................................من كلية :      

 .........................................................دور : ................................................................................. دبلوم الدراسات العليا في :   -2

 .......................................................بتقدير :  ................................................................................. ...........................تخصص :       

 ....................................................................................جامعة :   .................................................................................من كلية :        

 ................................................................. تخصص : ...........................................................................  درجة الماجستير في :  -3

 ..................................................................................جامعة :   .................................................................................من كلية :        

 .....................................................................................................................................................  عنوان الرسالة باللغة العربية :

 ............................................................................................................................................................................  تاريخ منح الدرجة :

   ......................................................................................................................................................القسم العلمي المتقدم للقيد فيه :  

 .............................................................................................................................................................................................التخصص  

 الطالبتوقيع 
 

.................................................................. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدراسات العليا بالكلية 

طابقة للبيانات الواردة بمستندات ووثائق القيد وأن الطالب مستوفي تمت مراجعة بيانات الطالب ووجدت مطابقة / غير م

 شروط القيد طبقا للقوانين واللوائح والقرارات  والقواعد المعمول بها في هذا الشان .  

 مدير إدارة الدراسات العليا بالكلية  رئيس القسم اإلداري          الموظف المختص بالكلية

 ( ...........................(                    )..........................)        (...........................)  

 استمارة قيد وتسجيل لدرجة " دكتور الفلسفة"   في العلوم الزراعية 

 تخصص :                         )دورة أكتوبر / فبراير(
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 بيانات تمال بمعرفة القسم العلمي : 
..........................................................................................................................................................قسا:

 ..................................................................................................................................................................التخصص باللغة العربية : 

 ............................................................................................................................................................التخصص باللغة اإلنجليزية : 
 

 الوحدات  القسم أسم المقرر م الوحدات القسم  أسم المقرر م

        

        

        

        

        

        

        

 .................................................................................................................................................. موضوع الرسالة باللغة العربية : 

......................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................   
 ............................................................................................................................................. موضوع الرسالة باللغة اإلنجليزية :

......................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................   
 المشرفون 

 التـوقيـع الوظيفــة وجـهة العمــل االســــــم م

1    

2    

3    

4    

5    

 م200رأي مجلس القسم : )الموافقة / عدم الموافقة ( بتاريخ     /       /      

 رئيس القسم          

   (                     )  أ.د/                

 م200رأي لجنة الدراسات العليا : )الموافقة / عدم الموافقة ( بتاريخ     /       /       

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث                

  )                         (   أ.د/                   

 م200م الموافقة ( بتاريخ     /       /      رأي مجلس الكليـــة : )الموافقة / عد

 عــــمــــــــــــيد الكليـــــــــــــة              

 (                       )         أ.د/                    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدراسات العليا بالجامعة 

 تم مراجعة البيانات الخاجة ووجدت ) مطابقة / غير مطابقة (   

 المدير العام                  مدير اإلدارة    المختص                 

              (              )          (                   )                     (                         ) 

 ا والبحوثــات العليــللدراس يس الجامعةــنائب رئ                             

                  

 (                        ) أ.د/      
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                             دارة الدراسات العليا والبحوث       

 نموذج تحرير الشهادة األجلية
 للدرجات العلمية العليا               
     

 :    الميالد لشهادة طبقا بالكامل االسم

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------باللغة العربية : 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------باللغة اإلنجليزية : 

 أسم الوالد طيقا لشهادة الميالد :   

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------باللغة العربية: 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------باللغة اإلنجليزية : 

 -------------------------------------------------------------------------تاريخ الميالد باألرقام:       /    /             بالحروف :

 -------------------------------محافظـــة   ----------------------------------مركز   ------------------------------محل الميالد : قرية 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------باللغة بالعربية : 

                              ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------باإلنجليزية : 

                         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------التخصص------------------------------------------------------------------الدرجة العلمية : 

 الدور الفصل الدراسي  :       تاريخ موافقة مجلس الكلية علي منح الدرجة  :     /     /           

 -----------------------------------------------------------------------------------------العنوان الذي يمكن مراسلة الطالب عليه : 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الوظيفة وجهة العمل : 

 توقيع الطالب/       رقم التليفون :  

 روجعت بيانات الطالب بمعرفة قسم الدراسات العليا بالكلية ووجدت أنها سليمة ومطابقة لما هو وراد بملف الطالب 

 وشهادة الميالد وان الطالب قام بسداد المصروفات الدراسية لهذا العام  

 )العام الجامعي      /         ( بالقسيمة رقم )                  ( بتاريخ:      /     /           .

 يعتمد                     رئيس القسم      المختص     

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث                    االسم :      االسم :

 التوقيع :                              التوقيع :                                      أ.د/

 ختم الكلية 

 برفق أجل المستخرج الرسمي لشهادة الميالد . -1

 وكذلك الطالب بصورة أخري.يرسل أجل النموذج مع أوراق منح الدرجة وتحتفظ الكلية بصورة طبق األجل  -2

 يتم توقيع الطالب علي هذا النموذج أمام القسم اإلداري . -3

 أي خطا في تحرير هذا النموذج سيتحمل المخطئ تكاليف الشهادة األجلية للماجستير والدكتوراه . -4 
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       إدارة الدراسات العليا البحوث            

************************                            

 

 م هللا الرحمن الرحيمبس
لب مناقشة رسالة للحصول علي درجة الماجستير ط

  / الدكتوراه

 

 

 

 

\ 

 
 (10استمارة رقم )      

 دراسات عليا                                        
 أسم الطالب ولقبه 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بالعربية : 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------باإلنجليزية : 

 أسم والد الطالب )ولو كان متوفيا ( 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بالعربية : 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------باإلنجليزية : 

                      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------كتابة وباألرقام ( تاريخ الميالد )

 محل الميالد 

 -------------------------------محافظـــة   ----------------------------------بندر / مركز   ------------------------------بالعربية : قرية 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------باإلنجليزية : 
                 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عنوان الطالب: 

 بتاريخ      /     /              م    ------------------------------------ رقم البطاقة الشخصية / العائلية ، وجهة جدروها :

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------القسم الذي سيؤدي فيه المناقشة : 

 فرع الدراسة / التخصص 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بالعربية : 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------باإلنجليزية : 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 موروع الرسالة 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بالعربية : 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------باإلنجليزية : 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 لجنة األشراف 

 الوظيفة والتخصص  االســــــــــــــم  م

1-   

2-   

3-   
 

 العلمية المحددة :              /                  .تاريخ التسجيل للدرجة 

 إيقاف التسجيل من           /     /              إلي      /      /           . مدة
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سبب إيقاف التسجيل : 

 بتاريخ       /      /             . ----------------------------رقم بيانات سداد الرسوم الدراسية : 

 توقيع الطالب ) بخط وارح (        
 

  

  --------------------------باللغة العربية :         

  ------------------------باللغة اإلنجليزية :        
 

 

 البيانات المذكورة بهذه االستمارة قد تمت مراجعتها بمعرفة قسم الدراسات العليا ووجدت مطابقة لمستندات الطالب وسجالت الكلية .

 لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية                         مدير اإلدارة                        .                  

 أ.د/ )                      (                                                                                           

                       

صورة 

 فوتوغرافية

(4×6 )  
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 إقرار خاص بأعضاء لحنة األشراف الرسالة                    

 

 ) إقــــــــــــــــــــــــــرار ( 

 

 

 -نقر نحن الموقعين أدناه أعضاء لحنة األشراف علي رسالة )ماجستير( بعنوان :

 

 

 

 والخاجة بالطالب/ 

 

 المسجل في دورة 

 

 

 تخصص :

 

 قرابة حتي الدرجة الرابعة  .بان الطالب المذكور ال يمت لنا بصلة 

 

 التوقيع                             أعضاء لجنة األشراف   

 

 --------------------------------------------                                         د /                             أ. -1

 

 --------------------------------------------                                                                     أ.د /                         -2
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 دراسات عليا (8استمارة رقم )                                                                                                            

 

 

                   مجموعة عمل الدراسات العليا والبحوث                                                                                                                قسم :

       

 

 استمــــارة تقويم سيمنيار 

 لطـــالب الدراسات العليا بالقســــم  

 

  أسم لطالب/ 

 

 .              20لعام                      دورة                مسجل / متقدم للتسجيل لدرجة 

 

 موروع الرسالة :

    

 

 

 

 لجنة األشراف : 

 د / أ. -1

 أ.د /  -2

 أ.د /  -3

 

 .  20تاريخ عقد السيمينار :       /     /      

 بنود التقويم 

 
  ---------------------------------------------------------درجة (  25مدي إلمام الطالب بموضوع الدراسة والهدف منه ) -1

 ----------------------------------------------درجة (  25قدرته علي عري الدراسات السابقة وكيفية االستفادة بها ) -2

 -------------------------------------------------------درجة (  25قدرته علي عري خطة العمل والطرق المستخدمة )  -3

 --------------------------درجة(25كفاءته في اإلجابة علي ما يوجه إليه من أسئلة في الموضوع وما يرتبط به) -4

 وعليه يعتبر أدائه مرضيا / غير مرضي   -------------------جة هو * ما حصل عليه الطالب مما مجموعة مائه در

 

  أسم عضو هيئة التدريس                            
 )                        ( توقيعه                                                            
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 اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث 

 إدارة الدراسات العليا            

************************* 

 إقـــــــــــــــــــــــــرار 
 أقرر أنا الطالب/ 

 المتقدم للقيد بالدراسات العليا لدرجة : 

 العام الجامعي         / 

  -بأنني التزام باآلتـــي :

موافقية جهية العميل عليي التحاقــيـي تقدمي باألوراق مستوفاة في المواعيد المحددة من رمها  -1

 بالدراسة معتمدة مختومة .

 في حالة تفرغي للدراسة أقر أنني ال أعمل وأقدم بطاقة شخصية حدثيه بأنني ال أعمل . -2

 أقر بأنني غير مسجل في أي كلية أو أي درجة علمية أخري . -3

 الرسالة . أقر بأنني ال أمت بصلة قرابة حتى الدرجة الرابعة ألي من المشرفين علي -4

 متابعة التعليمات التي تعلن بلوحة اإلعالنات بجوار إدارة الدراسات العليا بصفة دورية . -5

 االنتظام في الدراسة والقواعد الواردة بالئحة الدراسات العليا بالكلية . -6

في حالة عدم مطابقة حالتي لكافة القواعد المعلنة أو في حالية عيدم دفـــــــيـع المصروفـــــيـات  -7

لدراسية  قبل الموعد المحدد إذا ثبت أن هناك أي أوراق أو بيانيات غيير جيحيحة فانيه مــــيـن ا

 حق الكلية إلغاء قيدي أو تسجيلي فورا أي إنذار مسبق .

 المقــرر بمـا فيــــــــه

 --------------------------------------------- أســـم الطــالب/ 

                   

 ---------------------------------------------توقيع الطــالب/ 

 

 ---------------------------------------------التاريخ / 

 وقـع الطــالـب أمامــي
 --------------------------------------------توقيع الموظف/ ------------------------------------أســـم الموظف/ 
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 استمارة تجميع البيانات  إرشادات لملىء

برجاء مال االستمارة بخط وارح باللغتين العربية  -1

 واإلنجليزية .

تترك مستطيالت األكواد خالية لتمال بمعرفة مركز الحاسب  -2

 اآللي.  

 تكتب األسماء كاملة )ثالثية( . -3

يتم انتقاء واحد من االختبارين ويترك األخر خالي كما في  -4

 حالة : 

 دكتوراه               ماجستير  

 أنثـــــي        ذكــــــــر

 في حالة مال تاريخ مثل تاريخ الميالد يمر كاآلتــــــــي :  -5

 (   /    /   يوم / شهــر / ســـنه )

ال يقصد بالتخصص العام أو الدقيق القسم أو القسم الفرعي  -6

 وإنما 

يقصد الفرع الذي تتم فيه الدراسة )التخصص العام ( والجزئيــــة 

 المعنية بالدراسة ) التخصص الدقيق ( كالمثال اآلتي : 

 التخصص العام :     

 التخصص الدقيق :                                    
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 ( مشرفين .4( والحد األقصى )1الحد األدنى لعدد المشرفين ) -7

انتقاء الكلمات المرشدة الهامة التي تورح نوعية الرسالة برجاء  -8

 ( كلمات .10المقدمة بحيث ال تزيد عدد الكلمات المرشدة عن )
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 استمارة تجميع بيانات األبحاث   

 دكتوراه               ماجستير  

 ------------------------------------------------: كود الجامعة  ------------------------------------------------أسم الجامعة : 

 ------------------------------------------------: كود الكليــــة ------------------------------------------------: أسم الكليـــة 

 ------------------------------------------------: كود القســــم                  ------------------------------------------------: القســـــــــم 

 * بيانات الباحث والبحث  

 -----------------------------------------------------: كود البحث                 ------------------------------------------------: كود الباحث 

 * أسم الباحث  

 --------------------------------------------------------بالعربـــــــي  : 

 --------------------------------------------------------باإلنجليـــــزي: 

 أنثـــــي        ذكــــــــر

 -----------------------------------------------: محل الميالد    19/    /     تاريخ الميالد :   

 ------------------------------------------------------------محل اإلقامة : 

 التقديرالدرجات العلمية الحاصل عليها       الجامعة     الكلية     القسم    تاريخ المنح        
1- ---------------------------------------------------            ------------------     --------------        --------------                 /    /--------------------  

2- ---------------------------------------------------            -------------------    --------------         -------------                       /    /------------------- 

3- ---------------------------------------------------            -------------------    --------------         -------------                        /    /------------------  

4- ---------------------------------------------------            -------------------    --------------         -------------                         /    /-----------------  

  ---------------------------------------------جهـة العــمـــــل :                          ---------------------------------------------------الوظيفة : 

 خاص  قطاع العمل :  عام                  

 .   تاريخ الحصول علي الدرجة :      /    /              

        ------------------------------------------------------------------------------------------------التقدير : 
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 * مجال البحث  
     إنجليزي   عربي    الرسالة      لغة

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------التخصص العام )عربي( 

        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------)إنجليزي(  

        -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- التخصص الدقيق )عربي ( 

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------)إنجليزي( 

 بيانات عن األشراف :     
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اسم المشرف )عربي(  -1

        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------)إنجليزي(  

 --------------------------------------------------------------------جهة العمل:  --------------------------------------------------الوظيفة :  

 تاريخ نهاية اإلشراف :      /  /  تاريخ بداية اإلشراف :    /    /    

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اسم المشرف )عربي(  -2

        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------)إنجليزي(  

 --------------------------------------------------------------------جهة العمل:  --------------------------------------------------الوظيفة :  

 تاريخ نهاية اإلشراف :      /  /  تاريخ بداية اإلشراف :    /    /    

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اسم المشرف )عربي(  -3

        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------)إنجليزي(  

 --------------------------------------------------------------------: جهة العمل --------------------------------------------------الوظيفة :  

 تاريخ نهاية اإلشراف :      /  /  تاريخ بداية اإلشراف :    /    /    

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اسم المشرف )عربي(  -4

        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------إنجليزي( ) 

 --------------------------------------------------------------------جهة العمل:  --------------------------------------------------الوظيفة :  

 تاريخ نهاية اإلشراف :      /  /  تاريخ بداية اإلشراف :    /    /    
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 بيان بالكلمات المرشحة بلغة الرسالة  
1-  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

2- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

3- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

4- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

5-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

6-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

7-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

8-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

9-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

10-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

 ملخص البحث )فيما ال يزيد عن عشرة سطور بلغة البحث ( 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 يعتمد      توقيع              

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث    رئيس القسم         

 

 ا.د/  أ.د/ 
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 أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا .

 الشبكة القومية للمعلومات        

 اإلدارة العامة لإلحصاء العلمي        

********************* 

 قاعدة البيانات الببليوجرافية باللغة العربية

  

 استمارة حصر الرسائل العلمية 

********* 

 بيانات شخصية 
 

 ----------------------------------------------------------------تاريخ الميالد :    ------------------------------------------------------------------اسم الباحث : 

 ----------------------------------------------------------------تليفون السكن :    -------------------------------------------------------------- عنوان السكن :

 ----------------------------------------------------------------تليفون العمــل :     ----------------------------------------------------------------- جهة العمل :

 ---------------------------------------------------------------------------الفاكس :    --------------------------------------------------------روني : البريد اإللكت

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الخبرات : 

 
              ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جمعيات العلمية والنقابات : عضوية ال

 بيانات الرسالة : 
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------باللغة العربية : 

                     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- باللغة اإلنجليزية :

                     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 التخصص الدقيق للرسالة : 
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- باللغة العربية :

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- باللغة اإلنجليزية :

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جهة التسجيل :

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لغة الرسالة :

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الدرجة العلمية :

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سنة الحصول عليها :

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جلية :مكان ورقم حفظ النسخة األ

 

 ملحوظة 
 

 الرجا إرفاق جورتي الغالف والمستخلص للرسالة باللغتين العربية واإلنجليزية . (1)

 في حالة الحصول علي درجتي الماجستير والدكتوراه استيفاء نموذجين .  (2)

 

 التاريخ :   التوقيع :      أسم محرر االستمارة :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  7947807فاكس : – 7921321ت :–عتبة  1522ص.ب : –ش القصر العيني  101

  info@ enstinel . eg . netبريد إلكتروني : 
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 كلمة  200المستخلص في حدود 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يعتمد      توقيع              

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث    رئيس القسم         

 

 ا.د/   أ.د/ 
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        ( دراسات عليا60نموذج رقم )                                   جامعــة المنوفيـة
                                                                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــ كليـــة :

                                            ــــــــــــــــــــــــــــم: ـقســ

 تقريرأمتحان تاهيلي 
 

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوثالسيد األسـتاذ الدكتور / 
 تحيـة طيبـة ........... وبعد

 نتشرف بموافاة سيادتكم بالتقرير التالي عن أداء طالب الدراسات العليا المتقدم لالمتحان التأهيلي لدرجة            

 -------------------------------------------------------------------------------------------" دكتور الفلسفة " في العلوم الزراعية ، تخصص :

 تاريخ تسجيله لدرجة الدكتوراه دورة            لعام   -------------------------------------------------------------أسم الطالب/ 

 موضوع الرسالة : 
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------باللغة العربية : 

                     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- باللغة اإلنجليزية :

                     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :  لجنة اإلشراف
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------أ.د/ - -1

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------أ.د/  -2

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------أ.د/  -3

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------أ.د/  -4

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------أ.د/  -5

 هذا وقد سبق للطالب المذكور أن أجتاز " االمتحان التحريري التمهيدي " بتاريخ    /    /       .          

 وقد قامت اللجنة المشكلة بقرار مجلس الكلية في      /    /        ، والمعتمدة من نائب رئيس الجامعة بتاريخ    /   / 

يوم                 الموافق     /    /          بمقر                        ، بسؤال   والتي اجتمعت في تمام الساعة             

 الطالب في موروع دراسته ومجال تخصصه وما يرتبط بهما من خلفية علمية ، ووجدت مستواه علي النحو التالي :

 درجة اإللمام بالتخصص : جيدة / متوسطة / رعيفة .

 / متوسطة / غير كافية  . الخلفية العلمية :  كافية

 0األداء : مرري / متوسط / غير مرري 

 النتيجة : اجتياز / عدم اجتياز االمتحان التأهيلي .

 لجنة الممتحنين : 
 التوقيع          الوظيفة       االسم   

1- ---------------------------------------------------            ------------------------------------------------------             ---------------------------  

2- ---------------------------------------------------            ------------------------------------------------------             --------------------------- 

3- ---------------------------------------------------            ------------------------------------------------------             --------------------------- 

4----------------------------------------------------            ------------------------------------------------------             --------------------------- 

5----------------------------------------------------            ------------------------------------------------------             --------------------------- 

 وقد وافق مجلس القسم في اجتماعه بتاريخ       /     /        علي ما جاء بهذا التقرير.

 برجاء التصريح باتخاذ الالزم

 رئيـــس القســــــــم
 ................................................................ أ.د/                شبين الكوم في    /    /       .  

 

 أنظر خلفه من فضلك         
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 السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية   

 تحية طيبة . . . وبعد    
      

 

 برجاء العرض علي مجلس الكلية
 

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

 أ.د / ــــــــــــــــــ         

 

 

 ( .     يعرض علي مجلس الكلية )
 

 

 

  علي ما جاء بهذا التقرير .  وافق مجلس الكلية في اجتماعه بتاريخ      /      / 

 
 

 عميــــــــــــــد الكليـــــــــة
 

 أ.د /                                                              
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        ( دراسات عليا 12نموذج  )                                   جامعــة المنوفيـة 
                                                                                                                              الزراعة كليـــة :

 علوم وتكنولوجيا األلبان ـم: ـقســ

   

 إيقـاف التسجيل للماجستير والدكتوراه
 

 السيد األسـتاذ الدكتور / رئيس القسم
 تحيـة طيبـة ........... وبعد                                           

 

  إل   /   /     ( ف  المد/ م     /     /    عام ردو التفضر بالموافقة على إيقاف تادير لمد/ )  

 (           )     وذلك لألاباب التالية :

 .ومرفق طيه الماتنداو الدالة على ذلك 

) ملضوظة : إيقاف التادير ي و   ضد  قص  لمد/ عامي  دامايي  متصلي  ،  و منفصلي  ، وما زاد عة  ذلةك 

 .يارم على مدلس الداماة ( 

 مقــدمـــة                                                                                  

  ...............................     االســم/ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بيانات تمأل بمعرفة القسم اإلداري :

     تاريخ ومحل الميالد                              : مــــاالس
 : ــــــــــــــــ جهة العمــل: ـــــــــــــــــــ  الوظيفـــة
   :  القسم المسجل به                                       : العنـــوان 

        :  دورة                                 :  الدرجة المسجل عليها
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ:  ال الدراسة في التخصصجم عــام

  :  الرسالة بالغة العربية عنوان
                          :   الرسالة باللغة اإلنجليزية عنوان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -سبق إيقاف تسجيل الطالب :

 م
 العام

 المدة
 اعتماد الجامعة ةموافقة مجلس الكلي

 إلي من

     األور 1

     التان  2

     التال  3

     الرابع 4

     الخامس 5

     الاادس 6
 

 مدير إدارة الدراسات العليا بالكلية  توقيع المرجع  الموظف المختص بالكلية
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 -لجنة اإلشراف على النحو التالي :
 التــوقيــــع       العمــلـة وجـهة ـــــالوظيفـ االســــــم                  م

1    

2    

3    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -رأي مجلس القسم :

على إيقاف تادير الطالب المذ ور للاةام ) األور / التةان  / التالة  (  200   وافق مدلس القام بتاريخ    /   /
 .فللاام الداما         /         لألاباب المذ ور/ بناء على رغبة الطالب وموافقة لدنة اإلشرا

 رئيس مجلس القسم                                                                                    
 

 د /.أ                                                 
 -لجنة الدراسات العليا والبحوث بالكلية :

 .على إيقاف تادير الطالب المذ ور لألاباب الوارد/ بطلبة   200    وافقو بتاريخ      /    /
 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث
 

 أ.د /                                                
 -مجلس الكلية :

على إيقاف تادير الطالب المذ ور للاام )األور / التان  / التال  (  200    وافق ف  ادتماعه بتاريخ     /    /
 .قام المخت  ف  الاام الداما         /    / لألاباب الوارد/ بطلبة وموافقة لدنة اإلشراف ومدلس ال

 عميـــــد الكليـــــــــة
 أ.د /                                                                                                    

 الدراسات العليا بالجامعــــة 
تم مراداة البياناو الخاصة بالطالب ووددو ) مطابقة / غير مطابقةة ( لاةدالو الداماةة وفةى إطةار القةواني  

 .واللوائل والقراراو والمامور بها ف  اذا الشأ   
ويرفع األمر للايد األاتاذ الد تور / نائب رئيس الداماة للتفضر باعتمةاد إيقةاف تاةدير الطالةب للاةام  

 .الداما       /        للاام ) األور / التان  / التال  ( ويرفع األمر لمدلس الداماة  

زلم ةبزلعامم ةبزإلدزر زلباحد زلمخمص
 

 يس الجامعةــنائب رئ     
اىزلبحوثداتزلعليدلل رزس

 

 (                                  )أ.د/                                                                   
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        ( دراسات عليا 3نموذج  )                                                                     جامعــة المنوفيـة 

                                                           لزراعة                                                                   ا كليـــة :
 ـم: ـقســ

                                                     

  إعفاء من حضورامتحان مقررات دراسية    

 
 السيد األستاذ الدكتور / عميد الكلية

 تحية طيبة وبعد ،،،،،
/ المقيةةد/ الماةةدر لدردةةة / فةة   الالةةوم الزراعيةةة تخصةة  الصةةناعاو                               مقدمةةة لاةةيادت م                

بردةةاء التفضةةر بالموافقةةة علةةى إعفةةائ  مةة  ضضةةور امتضةةا                 بقاةةم /              بتاريــةةـخ                      بةةدور/ 
 وم الزراعية م   لية     داماة             فى الالا االمتضا  بنداح  بدردة بام المقرراو لضضور  مقرراو مماتلة  ديو فيه

 
 وتفضلــوا ســيادتكم بقبول فائق االحترام

 مقدمـــة                                                                                       
 

 )                                                 (                االاـم                                                                             
 بيانات تمأل بمعرفة القسم اإلداري بالكلية

 
  الوظيفة                                     ا سم طبقا لشهادة الميالد               

  مضافظة قرية              مر ز               /      تاريخ الميالد    /        الدناية     
 الدردة المقيد/المادر عليها:                     القام المقيد/ المادر به:              

 تاريخ القيد/التادير/                التخصص           
 بياناو  خرى يم   إضافتها:

 
 

 الموظف المخت              المرادع              رئيس القام               مدير اإلدار/        
 

 تمأل بمعرفة القسم العلمى
 

الداخليةة لل ليةة ومةا يماتلهةا مة  بيا  بالمقرراو الدرااية الخاصة بالدردة المقيد عليها الطالب المذ ور م  واقع الالئضة 
 المقرراو الدرااية التى ضضراا و دى االمتضا  فيهةا بندةاح بدردةة الماداةتير فةى الالةوم الزراعيةة مة   ليةة الزراعةة

 داماة 
 

المقررات طبقا لالئحة  م

 الكلية

 التقدير ةعدد ساعات الدراسة األسبوعي المقررات المماثلة م ةعدد ساعات الدراسة األسبوعي

  عدد الوحدات عدد الساعات المعتمدة ع ن عدد الوحدات عدد الساعات المعتمدة ع ن

1           

2           

3           

على إعفاء الطالب المذ ور م  ضضور وامتضا  20    بدلاته بتاريخ  /   / ـــــــــوافق / لم يوافق مدلس قام 
المقرراو الدرااية المماتلة الت  ضضراا و دى االمتضا  فيها طبقا للمقاصة الالميةة المشةار إليهةا بالمةذ ر/ وال 

                                   يات مر آي مقرر

 رئيس القسم                                                                                                                     
                         

  /أ.د                                                                                      
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 رأى لجنة الدراسات العليا بالكلية 
 على ما داء بر ي مدلس القام الالم  المخت  200بدلاته تاريخ   /   /     موافق/ غير موافق 

 
 للدراسات العليا والبحوث وكيل الكلية

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/أ.د                                                              

  رأى المجلس
علةى مةا دةاء بةر ي مدلةس القاةم المخةت  وطبقةا للمقاصةة  20    موافق/ غير موافةق بدلاةته تةاريخ   /   / 

 الالمية الوارد/ بالمذ ر/
 عميد الكلية             

 
                                                                                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/أ.د
 

 الدراسات العليا بالجامعة 
روداو بياناو الطالب ووددو مطابقة للوتائق المرفقة ولما او مدو  بادالو الداماة وا  اإلعفاء المطلوب 

والقواعةد  والداماةاو والئضتةه التنفيذيةة ومةا اةو وارد بالالئضةة الداخليةة لل ليةة والقةرارا ف  إطار قانو  تنظيم
نائةب رئةيس الداماةة للدرااةاو الاليةا والبضةو  للتفضةر  /شأ  وبرفع األمر لألاةتاذ الةد تورالمنظمة فى اذا ال

 بالموافقة نضو عرم الموضوع على مدلس الدارااو الاليا والبضو .

زلم ةبزلعامم ةبزإلدزر صزلباحد زلمخم
 

 

 نائب رئيس الجامعة            
 للدراسات العليا والبحوث     

 
 (                    ) أ.د/ 
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 امعة المنوفيةج

 شبين الكومب كليــة الزراعـة

  البحوثوإدارة الدراسات العليا 

 

Menoufiya University 

Faculty of Agriculture 

Shebin El-Kom 
 

 ( ب6رقـــم ) ســـتمارةأ
 عليا دراسات

  عليا دراسات مقرراتإقـــرار  استمارة
*********** 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------ السـيد األسـتاذ الـدكتـور/ رئيس مجلس قسم
                   

 تحيـة طيبـة . . . وبعـد ، ، ،
 مقدمه لسيادتكم طالب الدراسات العليا بالقسم :

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  االسـم : 

 مسجل لدرجة : الماجستير / الدكتوراه . دورة                لعــام             .
            

يشــرفنـــي إحاطــــة سيــــادتكم علما بأنني قد حصلت علي الموافقات الالزمة لقيدي في ما يلي مـــــــن المقررات          

 الدراسية العليا المسجلة علي :
 

 مـــــن خـــــــارج القســــــم مــــن داخـــــل القســــــــم

 القسم العلمي المختص أســـــــــم المقــــــــــرر م أســــــــــم المقــــــــــــــــرر م

     

     

     

     

     

     

     
 

 للفصل الدراسي : األول / الثـاني . للعام الجامعي :       /              .

 برجاء التكرم بالتصريح التخاذ الالزم .  

 وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق االحترام ، ، ،    
 مقدمه                  
              )                ( 

           ------------------ 

 المشرف        
)                      ( 

 ------------------- أد

 رئيس مجلس القسم                                                         
 التابع لـه الطالب                                       

                                        )                    ( 
  شبين الكوم في     /    /          .

 -------------------- أ.د/     2                                                                                             

 

ال يزيد عدد المقررات التي يسجلها الطالب في الفصل الدراسي الواحد عن أربعة مقررات للطالب المتفرغ وثالثة للطالب الغير ملحوظة 

 .متفرغ بخالف الحاسب اآللي واللغات األجنبية 
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 أ( 6اســـتمارة رقـــم )                                        

 " دراسات عليا "                                         

   
 

 استمارة طلب قيد مقررات دراسات عليا 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------- السـيد األسـتاذ الـدكتـور/ رئيس مجلس قسم 

           

 تحيـة طيبـة . . . وبعـد ، ، ،       
 

 

 مقـدمه لسيـادتكـم طالب الدراسات العليا بالكلية :
 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------االســم : 

 

 لعــام  -------------------------------------------------دورة :  ------------------------------------------------------------مسجـل بقســم : 

 

 لــــدرجـــة : المـــاجســتير / الـــدكتـــــوراه 

 

 -برجاء التكرم بالموافقة علي قيدي بالمقررات الدراسية العليا المسجلة علي مــــن مقـــررات قسمكم :

 

1- -----------------------------------------------------------------------                     2- ------------------------------------------------------------------------------  

 

3- -----------------------------------------------------------------------                      4- ----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 للفصل الدراسي األول / الثاني         للعام الجامعي           / 

 

 

 وتفضلـوا سيـادتكـم بقبـول فـائـق االحترام ، ، ،   

  

 مقـدمـه                    
               )                 ( 

 المشـرف                    
     )                     ( 

 -------------------------------------------------د/   

              

 رئيس مجلس القسم                           
  )التابع له المقررات المذكورة (                 

 ---------------------------------------------------أ.د/               

 

 

 

 

 

 امعة المنوفيةج

 شبين الكومب كليــة الزراعـة

  البحوثوإدارة الدراسات العليا 

 

Menoufia University 

Faculty of Agriculture 

Shebin El-Kom 
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 جمهورية مصر العربية 
 ( تنسيق4نموذج )       وزارة التعليم العالي              

 اإلدارة العامة لقبول ومنح الطالب الوافدين
***************************** 

 
 
 

   
 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------أســم الطالب بالكامل ) يشمل األب والجد واألسرة ( : 

 ------------------------------------------------------------------------------------) للجنسيات غير العربية ( :  ةاالسم بالحروف الالتنين

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------العنوان بالخارج : 

   --------------------------------------------------------------------------الديانة :   -------------------------------------------------------------------الجنسية : 

 -----------------------------------------------------------------جهة الميالد :  -----------------------------------------------------------تاريخ الميالد : 

  ------------------------------------------------- تاريخ وجهة جدوره : ---------------------------------------------------------- لسفر :رقم جواز ا

المؤهالت ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نوع اإلقامة وتاريخ انتهائها : 

عنوان الطالب بـ ) ج . م . --------------------------------------------------------------------------------------------الدراسية ) يذكر أخر مؤهل وتاريخه ( 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------ع ( إن وجد : 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سبب الحضور : 

 

 

 تحريرا في :    /   /

  --------------------------------------------: توقيع الطالب بصحة البيانات          

 -------------------------------------------------------------------جواز سفر رقم :            

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 رقم الصادر : 

 

 

  تحريرا في :     /     /
 
 
 
 
 
 
 
 

اســتمارة   

 معلــومـات
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 الرحيمبسم هللا الرحمن 

 وزارة التعليم العالي                  
 اإلدارة العامة لقبول وضع الطالب الوافدين 

***************************** 
 استمارة بيانات لاللتحاق بالدراسات العليا 

 بكليـة                        جامعة 
    200في العام الجامعي        /        /        

 
   . الجنسية :       . االسم ثالثيا : 

  الحالـة االجتماعية :     تاريخ الميالد :             

 جنسية الزوج أو الزوجة :   جنسية األم :    جنسية األب : 

 محل اإلقامة داخل البالد : 

 محل اإلقامة خارج البالد : 

 جهة إجداره وتاريخه :   رقمه :    نوعية جواز السفر : 

 المؤهالت الدراسية الحاجل عليها : 
 

 جهة الحصول عليه :         التقدير العام :     تاريخه :   

 جهة الحصول عليه :         التقدير العام :     تاريخه :   

 جهة الحصول عليه :         التقدير العام :     تاريخه :   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدرجة المراد الحصول عليها : )دبلوم /ماجستير/ دكتوراه ( :

 

 التخصص الدقيق :     التخصص العام : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المورد المالي : 
  

 مرشح علي منحة :           أو بعثة حكومية :            أو علي نفقته الخاجة :             
 

 جهة التمويل : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 إقـــــــــــــــــــرار
 

أقــــر بصحـــة البيــــانات المورحة ، كمـا لم يسبق لي التقدم لنفس الدرجة العلمية بأي كلية أو معهد بجمهورية مصر 

 العربية  .

 تحريرا في :   /   /           .

 توقيع الطالب         
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأي الكلية معتمدا بالخاتم : 

 التوقيع :        الوظيفة :    االســــــــــم :      
 

 معتمدا بالخاتم : رأي الجامعة 

 التوقيع :        الوظيفة :                   االســــــــــم :     
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ملحوظة عامة : هذه االستمارة تعتبر الغية ما لم يتم استيفاء جميع بياناتها بما فيها البيانات الخاجة باالعتماد . 

 دمغة إقرار

  قرشا20 
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 السيد االستاذ  / مدير وحدة المكتبة الرقمية بالجامعة 

,,,,,تحية طيبة وبعد      

       إيماء إلى كتاب الجامعة  رقم )397( بتاريخ 2019/3/4المتضمن أن مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة 

-قرر االتى : 26/2/2019بتاريخ   

العلمى  الموافقة على تعديل برنامج كشف االقتباس    ( Ithenticate )  بوحدة المكتبة الرقمية بجامعة

. 1/4/2019المنوفية على الرسائل العلمية اعتبارا من   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لذا يرجى موافاتنا بشهادة االقتباس على الرسالة العلمية للطالب /  

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ير (           ) الدكتوراه (           فى العلوم الزراعية بدورةالمسجل لدرجة ) الماجست  

( حتى يتسنى لنا تشكيل لجنة الفحص والمناقشة . ـــــــــــــــــــــــــــــــــ تخصص)  

 موضوع الرسالة :-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -باللغة العربية :  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -باللغة االنجليزية :  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام

وكيل الكلية للدراسات العليا                                 مدير إدارة الدراسات العليا                    

/دأ/                                                                               أ  

 امعة المنوفيةج

 شبين الكومب كليــة الزراعـة

 إدارة الدراسات العليا والبحوث
 

Minoufiya University 

Faculty of Agriculture 

Shebin El-Kom 


