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تعتبر كلية الزراعة باإلسممعاعيلية ءزًاه ما ا  ت تار ج ءا عة 

رد أنشئت بعج قناة السو س حيث كانت  ت أوائل الكليات التى

صمممممممرور الجرار الجعنورء بانشممممممماً ءا عة قناة السمممممممو س 

ث  برأت الرراسممة بالكلية  6391للعام  39باإلسممعاعيلية برق  

بتخر ج الطالب فى أربع  6399/6391فى العمممام الجممما عى 

 الحيوانياإلنتاج  – جاالت زراعية فجط ومى اإلنتاج النباتي 

ية واأللبان ث  تطورت الصممناعات الائائ –األراضممي والعيا   –

مئ  البرا ج وت  تحو لنا إلى أقسمممممممام علعية تجوم بالترر س 

 1002إلى  6311لعشمممممممرة برا ج تالة ال ترة  ت عممممام 

وبرا ة  ت ذلك التار ج ت  إنشمممممماً برنا ج الننرسممممممة  1001/

الزراعية و ععل بنظام الساعات الععتعرة. وفى العام الرراسى 

ه فى برنا ج إدارة األععاة برأت الرراسممة فعل 1003/ 1001 يا

و العشمممممممروعات  الزراعية و ععل أ مممممممما بنظام السممممممماعات 

الرراسممة  برأتالععتعرة و أتيرا برنا ج سممال ة الائاً و الئ  

عام  و مو احر البرا ج التى  1069/1062 الجا عيبه فى ال

باللاة االنجليز ة  تععل بنظام السممممممماعات الععتعرة و تررة 

 .برا ج الكلية()بعصروفات  عيزة عت 

وقر برأت الكلية  نئ إنشائنا فى الرراسات العليا بالنظام 

ت  تعر ل الئحة  1001للرراسات العليا وفى عام  التجليرء

الرراسات العليا لتصبح بنظام الساعات الععتعرة. وفى عام 

ت  إدتاة برنا ج  اءستير الحعا ة العسترا ة  1069

ات العليا ومو برنا ج للعحاصيل ضعت برا ج الكلية للرراس

 ررة باللاة االنجليز ة و شترك فيه  ع ءا عة قناة السو س 

ءا عات و عامر  2ءا عات  صر ة أتر  باإلضافة إلى  1

تعليعية أوربية  ع تطبيق نظام الوحرات األوربية الععتعرة 

ECTS  لتتوافق  ع النظ  والععا ير الرولية، األ ر الئ   سعح

 تعيزة فى  جاة أ راض النبات و شعل بتخر ج كوادر بحثية 

مئا البرنا ج  اءستير بحثى و ننى ودبلوم  ننى فى  جاة 

ت   1063في عام حعا ة النبات )أ راض النبات(.  كئلك الكلية 

 الزراعةفى تاير العناخ,  التكا ليبرنا ج العاءستير  ادتاة 

العسترا ة و األ ت الائائي  عوة بالتعاون  ع برنا ج 

.  نرف البرنا ج الي األوروبي لالتحادة بلس التابع اراسعو

تخر ج  تخصصيت باحثيت و  ننييت لشال  واقع ععل  تعيز  

نت  التي تا, الروليةفي الجطاعات الزراعيه العختل ة العحليه و 

لتحجيق اال ت  الزراعيةو  البيئيةالعسترا ة للعوارد  باإلدارة

 ال صل  برا ةت  تطبيق البرنا ج  ع في ظل تاير العناخ.  الائائي

 .1061/1063الثاني  الرراسي

 رؤية كلية الزراعة )حلمها فى املستقبل(

" تتطلع الكلية إلى أن تتبوأ  كانه  ر وقة و تعيزة بيت    

كليات الزراعة بالجا عات العصر ة واإلقليعية      والعالعية 

تطعح أن تحجق مئ  العكانة  ت تالة برا جنا التعليعية  ومى

وأنشطتنا البحثية وتر اتنا العجتععية والبيئية كجزً  ت 

 رؤ ة ءا عة قناة السو س العستجبلية"  

 رسالة الكلية )دورها يف اجملنمع(

" تلتزم كلية الزراعة  بتجر    فرص للتعل  و التعلي  العتعيز 

احثيت زراعييت قادر ت على العراد وتخر ج  ننييت وب

العنافسة و اإلسنام بالبحوث في تطو ر قطاع الزراعة  ع 

التركيز على  شاكل العجتعع والبيئة العحيطة بعا  حجق التنعية 

 العسترا ة  ع  راعاة أتالقيات العننة و االحت اظ بنو تنا "

وترتبط رسالة الكلية برسالة الجا عة وأمرافنا االستراتيجية 

التوءه إلي االرتباط  بعجتعع سيناً والجناة وتطو ر   ت حيث

 البحث العلعي والععلية التعليعية

 األقسام العلمية و فروعها بالكلية

تشعل الكلية عشرة أقسام علعية و تكون  عظعنا  ت عرد  ت 

 . تعيز تخصصيال روع ذات كيان 

تعنح ءا عة قناة السو س الشنادات العليا التالية لعا بعر 

شنادة درءة البكالور وة، وذلك فى التخصصات العلعية 

 لألقسام وفروعنا

 دبلوم الرراسات العليا.أوال: 

 ثانيا: درءة "العاءستير" فى العلوم الزراعية.

 ثالثا: درءة دكتوراة ال لس ة فى العلوم الزراعية

 التسجيل لدرجة املاجستري: شروط  وإجراءات

 شترط لتسجيل الطالب لررءة العاءستير في العلوم الزراعية    

      : ا  لي

أن  كون حاصالّ علي درءة البكالور وة في العلوم - 1 

الجا عات العصر ة أو علي درءة علعية  الزراعية  ت إحرء

 عادلة لنا  ت  عنر علعي أتر  عترف به، بتجر ر عام ءير 

على األقل فى  توسط تجر راته تالة سنوات الرراسة وتجر ر 

ءير ءراّ علي األقل في  توسط  جررات فرع التخصص والتي 

  حردما  جلس الجس  العختص و جرما  جلس الكلية. 

عتجر يت  ت تر جي الكليات والععامر التي  جوز قبوة ال -1

بنا أقسام ترتبط بالعجاالت الزراعية بعسعي غير بكالور وة 

 العلوم الزراعية وذلك بالشروط اآلتية:

 وافجة العجلس األعلي للجا عات )لجنة قطاع الرراسات *

 الزراعية( وذلك بعر  وافجة الجا عة.

األقل كتجر ر عام لررءة  علي  "ءير "الحصوة علي تجر ر*

 البكالور وة.

استكعاة العجررات التخصصية للشعبة الععنية )العؤملة *

ءير  "للتسجيل( والحصوة علي  توسط تجر رات ال  جل عت

 ءراّ". 

أن  تجرم الطالب بطلبه للتسجيل واستي اً العستنرات  -9

العطلوبة )العئكورة في ننا ة البنر( واالستعارات الالز ة) 

( إلي قس  الرراسات العليا بالكلية للعرض علي 1تعارة رق اس

ععير الكلية الئء  حوة الطلب والعستنرات إلي الجس  العلعي 

العختص إلبراً الرأء وتعييت لجنة اإلشراف علي أن  جوم أحر 

 أعماً اللجنة بععل العرشر األكاد عي للطالب 

 املستندات املطلوبة هي :

 العيالد أو  ستخرج رسعي  ننا. شنادة -*

 شنادة البكالور وة. -*

 السجل الرراسي لعرحلة البكالور وة. -*

لعت تنطبق علين  مئ   (شنادة إستكعاة العجررات الرراسية -*

 الحالة(.

شنادة تأد ة الخر ة العسكر ة أو  وافجة ميئة التنظي   -*

ل بتأءي علي الرراسة، أو  ا   ير والترر ب بالجوات العسلحة

  الخر ة العسكر ة لعرة ثالث سنوات كحر ادني.

 وافجة ءنة الععل للعتجر يت العا ليت بالحكو ة أو قطاعي  -*

 .األععاة العام والخاص
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 النتظامبا التزا ن أ ا الئ ت ال  ععلون فيتجر ون باقرار   ير  -*

 في الرراسة

ً علي اقتراح  جلس الجس  و وافجة  جلس الكلية   جوز -2 بنا

أن  سعح للرارة بالتسجيل لررءة العاءستير في تخصص 

 الطالب لعرد اءتياز ختلف عت تخصص البكالور وة بشرط 

  ت العجررات الرراسية التكعيلية.

 جوز قبوة الطالب الحاصليت علي دبلوم الرراسات العليا  -2

ابق س  تجر يت الرراسة به بشرطفي تخصص  رتبط بعجاة الع

حصولن  علي درءة بكالور وة العلوم الزراعية وبالشروط 

  ت مئ  الالئحة.  "62" ت العادة  1الواردة في البنر 

 حانا تو جوز لعجلس الجس  بعر  وافجة  جلس الكلية عجر  -1

قبوة للعتجر يت لتحر ر عرد العجبوليت حسب إ كانياته في كل 

 .دورة

 ةالفلسف دكتوراهوإجراءات التسجيل لدرجة   شروط

 شترط في الطالب للتسجيل لررءة دكتور ال لس ة في العلوم 

 :الزراعية  ا  لي

أن  كون حاصالّ علي درءة العاءستير في العلوم الزراعية  -6

 ت أحرء الجا عات العصر ة أو علي درءة  عادلة لنا  ت 

سط التجر رات  عنر علعي آتر  عترف به علي أن  كون  تو

ءير ءراّ علي األقل في  جررات درءة العاءستير، و جوز 

 إع اً الطالب الوافر ت  ت شرط التجر ر.

أن  كون التخصص العتجرم للتسجيل فيه مو ن س التخصص  -

 العاءستير الحاصل عليه.

 جوز قبوة الحاصليت علي درءة العاءستير  ت الكليات  -9

ط بالعجاالت الزراعية وذلك والععامر التي بنا أقسام ترتب

للجا عات )لجنة  األعلىبعطابجة الشروط التي  معنا العجلس 

 قطاع الرراسات الزراعية( بعر  وافجة  جلس الجا عة.

 الفلسفة: اةإجراءات التسجيل لدرجة دكتور
الطالب بطلبه للتسجيل واستي اً العستنرات العطلوبة   تجرم -6

( إلي قس  الرراسات العليا 1واالستعارات الالز ة)استعارة رق  

بالكلية للعرض علي ععير الكلية الئء  حوة  لف الطالب إلي 

الجس  العلعي العختص إلبراً الرأء وتعييت لجنة اإلشراف 

ر األكاد عي علي أن  جوم أحر أعماً اللجنة بععل العرش

 للطالب.

  :واملستندات املطلوبة هـي 

 .شنادة العيالد أو  ستخرج رسعي  ننا*

 شنـادة العاءستيــر.*

 .السجل الرراسي لعجررات العاءستير*

شنادة تأد ة الخر ة العسكر ة، أو  وافجة ميئة التنظي  *

 والترر ب بالجوات العسلحة علي الرراسة

علي رسالة العاءستير تطاب توصية  ت لجنة اإلشراف *

بأملية الطالب وك اًته للتسجيل لررءة دكتور ال لس ة في 

العلوم الزراعية في التخصص الئء حصل فيه علي درءة 

 العاءستير.

 وافجة ءنة الععل للعتجر يت العا ليت بالحكو ة أو قطاعي *

أ ا الئ ت ال  ععلون فيتجر ون باقرار  األععاة العام والخاص،

 ن  باالنتظام في الرراسة.  ير التزا 

تجوم لجنة اإلشراف باعراد تطة دراسية  بتكرة )استعارة  -1

(, على  2بالاة العربية واللاة اإلنجليز ة استعارة رق   9رق 

 (691ان تكون للخطة إضافة  علعية  ستحرثة تطبيجاّ للعادة )

 ت قانون تنظي  الجا عات و عتبر تار ج  وافجة  جلس الكلية 

نائب رئيس الجا عـة  اعتعاد ج التسجيل وذلك بعر مو تار

 للرراسـات العليـا والبحوث لنا.

ة بص ة ال لس  اة  تح باب التسجيل لررءتي العاءستير ودكتور

أغسطس، الثانية:  62 إلي 6عا ة  رتيت سنو اّ )األولي:  ت 

 نا ر( الرراسة تكون بنظام ال صوة الرراسية  62إلي  6 ت 

صي ي )إتتيارء( و ركز فينا علي  –ربيعي –الثالث تر  ي

إستي اً ساعات البحث والعناقشة والرراسات العيرانية 

 الصي ية

 –كلية الزراعة  –للتواصل: ءا عة قناة السو س     

  صر –االسعاعيلية 

 –االسعاعيلية  – 2.2ك  –عنوان : الطر ق الرائر  ال     

  صر

  26211الرق  البر ر :     

 كتب السير أ.د /ععير الكلية  تلي ون / فاكس :     

9106939/012  

 :  العوقع االلكترونى    
       http://www.agri.scuegypt.edu.eg 
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 (: األقسام العلعية للكلية وفروعنا العتعيزة":6ءروة )

 الفلسفة يف العلوم الزراعية اة(: ختصصات درجتى "املاجستري" و " دكتور2جدول )

 الررءة الجس  العلعى 

6 
 األراضى والعيا 

Soil and Water Department 
Soil األراضى  

1 
  األلبان

Dairy Department 
          Dairy األلبان 

9 

 االقتصاد د الزراعى

Agricultural Economics, 

Agricultural Extension and 

Rural Society Department 

 اإلقتصاد الزراعي

 Agricultural Economics 

 اإلرشاد الزراعى

Agricultural Extension 

  العجتعع الر  ى

Rural Society 

2 

 

 اإلنتاج الحيوانى والثروة السعكية

Animal Production and Fish 

Resources Department 

 

  اإلنتاج الحيوانى

  Animal Production 

 إنتاج الرواءت

Poultry production 

 إنتاج األسعاك

Fish production 

 
 البساتيت

Horticulture Department 

  Fruit  ال اكنة 

  Vegetable الخمر 

 الجس  العلعى  م
الرق  

  الكود 
 فروع التخصص بالجس 

6 
 األراضي والعيا  

Soil and Water Department 
06 

 كيعياً زراعية -

 العوارد الطبيعية -

 األرصاد-

 األراضى -

 األلبان وتصنيعنا - Dairy Department 01األلبــــان  1

9 

 

 االقتصاد الزراعى واإلرشاد الزراعي والعجتعع الر  ى 

 Agricultural Economics, Agricultural 

Extension and Rural Society Department 

09 

 اإلقتصاد الزراعى -

 اإلرشاد الزراعى -

 العجتعع الر  ى -

2 

 

 اإلنتاج الحيواني والثروة السعكية

Animal Production and Fish Resources 
02 

 اإلنتاج الحيوانى  -

 الرواءت-

 الثروة السعكية -

 Horticulture 02البساتيت  2

 ال اكنة -

 الخمر  -

 الز نةنباتات  -

1 
 الصناعات الائائية

Food Technology 
01 

 الصناعات الائائية -

 إقتصاد  نزلى -

9 
 العحاصيل 

Agronomy Department 
09 

فسيولوءيا و انتاج   -

 العحاصيل

تربية وتحسيت  -

 العحاصيل

1 

 

 النبات الزراعي

Agricultural Botany Department 
01 

 النبات الزراعى -

 النباتفسيولوءيا  -

 أ راض النبات -

 الوراثة -

العيكروبيولوءيا  -

 الزراعية

3 
 وقا ة النبات

Plant Protection Department 
03 

 الحيوان الزراعى -

  بيرات اآلفات -

الحشرات اإلقتصاد ة  -

 الزراعية

60 
 الننرسة الزراعية

Agricultural Engineering Department 
60 

 منرسة اآلالت الزراعية -

منرسة نظ  الر   -

 والصرف

منرسة تصنيع العنتجات  -

 الزراعية

 منرسة الطاقة والبيئة -
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Ornamental  الز نة 

1 
 الصناعات الائائية

Food Technology Department 

  الصناعات الائائية  

Food Technology 

9 

 العحاصيل

Agronomy Department 

  العحاصيل

Agronomy 

 
العاءستير التكا لى فى تاير العناخ, الزراعه 

 العسترا ة و األ ت الائائي

8 

     النبات الزراعى

Agricultural Botany 

Department 

 

 

 Plant Diseases أ راض النبات

 النبات الزراعى

Agricultural 

Botany 

 

 Genetics وراثة

 

 فسيولوءى نبات

Plant Physiology 

 

الزراعية  عيكروبيولوءياال  

 Agricultural Microbiology    

 اءستير الحعا ة العسترا ة 

 للعحاصيل 

M. Sc. In Sustainable Crop 

Protection 

 

9 

 وقا ة النبات

Plant Protection Department 

 

 Insects الحشرات

 Pesticides  بيرات األفات

 الحيوان الزراعى

Agricultural Animal 

 

01 

 الننرسة الزراعية

Agricultural Engineering 

Department 

 الننرسة الزراعية

Agricultural Engineering 

 

 


