
 
   كلية الزراعة  -جامعة قناة السويس

         ( ة)دبلوم العليا القبول بالدراسات وسياسات الكلية عن تعريفية مطوية

( تعريفية عن الكلية  و سياسة القبول بدبلوم الدراسات العليا  2مطوية رقم )  1 

 

تعتبر كلية  لزرالةة  إلسماةيسةيلي  اةرهلم  سنةس نةخ تةساة  اسنعة  ويةسح لزكةنة  نية  كس ة  نةخ 

أولئةةا لزيليةةست لزتةةت أ جةة   إلي ةةرر رةةلوا لزيةةرلا لز يمةةنان إل  جةةسه اسنعةة  ويةةسح لزكةةنة  

 6399/6391ثم إللأت لزلالا  إلسزيلي  فت لزعسم لز ةسنعت  6391زلعسم  39إلسمايسةيلي  إلروم 

 –لم تةةس  لزويةةنل ت  –فةةت أاإلةةا ن ةةسعت  الةيةة  فيةةا و ةةت لم تةةس  لزيبةةست   إلتخةةرةا لزبةة  

لزصيسةست لزغذلئي  ولألزبسن ثم تبنات  ذه لزبرلنا وتم تونةلمةس لزةت أوكةسم  –لألالض  ولزييسه 

وإلللةة   1001/ 1002لزةت  6311ةليي  تينم إلسزتلاة  زعجرح إلرلنا خة   لزتتةرح نةخ ةةسم 

ه إلر سنا لزميلا  لزرالةي  وةعيا إليظسم لزكسةست لزيعتيلح. وفةت لزعةسم نخ ذزك لزتساة  تم ل جس

م فةةةةت إلر ةةةسنا لرلاح لألةيةةةةس  1003/ 1001لزلالاةةةت   و لزيجةةةةروةست  إلةةةةلأت لزلالاةةة  فعليةةةةس

و أخيةةرل إلر ةةسنا اةة ن  لزغةةذله و لزةةذ  إلةةللت  لزرالةيةة  وةعيةةا أةنةةس إليظةةسم لزكةةسةست لزيعتيةةلح

و  ةةن لنةةل لزبةةرلنا لزتةةت تعيةةا إليظةةسم لزكةةسةست  1069/1062لزلالاةة  إلةة  فةةت لزعةةسم لز ةةسنعت 

 لزيعتيلح و تلاس إلسزلغ  لع  ليرة  )إليصروفست نييرح ةخ إلرلنا لزيلي (

وول إللأت لزيلي  نيذ ل جسئمس فت لزلالاست لزعليس إلسزيظسم لزتيليل  زللالاست لزعليس وفت ةسم 

تم  1069ست لزيعتيلح. وفت ةسم تم تعلةا عئو  لزلالاست لزعليس زتصبح إليظسم لزكسة 1001

لرخس  إلر سنا نساكتير لزويسة  لزيكتللن  زليوسريا ضيخ إلرلنا لزيلي  زللالاست لزعليس و ن 

اسنعست نصرة   1إلر سنا ةلاس إلسزلغ  لع  ليرة  وةجترك في  نا اسنع  ويسح لزكنة  

ننللت لألواإلي  اسنعست ونعس ل تعلييي  أواإلي  نا تببيق  ظسم لز 2أخر  إلسمضسف  لزت 

زتتنلفق نا لزيظم ولزيعسةير لزلوزي ، لألنر لزذ  ةكيح إلتخرةا كنلرا إلوثي   ECTSلزيعتيلح 

نتييرح فت ن س  أنرلض لزيبست وةجيا  ذل لزبر سنا نساكتير إلوثت ونميت ورإللنم نميت فت 

 تم لرخس  إلر سنا  1063ف  ةسم ن س  نيسة  لزيبست )أنرلض لزيبست(.  كذزك لزيلي  

نين  إلسزتعسون نا  و لألنخ لزغذلئ  لزيكتللن لزيساكتير لزتيسنلت فت تغير لزييسخ, لزرالة  

ةملف لزبر سنا لز  تخرةا نتخصصيخ . إلر سنا لالاينس إلل  لزتسإلا زألتوسر لألواوإلت

إلسنثيخ و نميييخ زجغا ننلوا ةيا نتييره ف  لزيبسةست لزرالةي  لزيختلت  لزيولي  و 

ي  لزت  تمتم إلسعرلاه لزيكتللن  زلينلار لزبي ي  و لزرالةي  زتوييق لعنخ لزلوزي , لزوينن

 ”ECTS“لزلالا  ف  لزبر سنا إليظسم لزييسط لزييتكب  لألواوإلي   لزغذلئئ ف  ظا تغير لزييسخ.

و نلتمس لاإلع  فصن  رالاي  و ايتم تيلةم لزراسز  لزبوثي  و نيسوجتمس فت  مسة  لزكي  

 1061/1063 لزثس ت لزلالات لزتصاق لزبر سنا نا إلللة  لزثس ي . ةتم تببي

 )حلمها فى المستقبل( رؤية كلية الزراعة

" تتبلةةا لزيليةة  لزةةت أن تتبةةنأ نيس ةة  نرننوةة  ونتييةةرح إلةةيخ كليةةست لزرالةةة  إلسز سنعةةست لزيصةةرة  ولموليييةة  

مس لزبوثيةة  وخةةلنستمس ولزعسزييةة  و ةةت تبيةةح أن تويةةق  ةةذه لزييس ةة  نةةخ خةة   إلرلن مةةس لزتعليييةة  وأ جةةبت

 لزي تيعي  ولزبي ي  ك ره نخ اؤة  اسنع  ويسح لزكنة  لزيكتيبلي "

 )دورها فى المجتمع( رسالة الكلية
 

 

وتخةةرةا نمييةةيخ وإلةةسنثيخ  الةيةةيخ  إلتيةةلةم  فةةرت زلةةتعلم و لزتعلةةيم لزيتييةةر عةةةللر " تلتةةرم كليةة  لزرالةةة  

ةر وبسع لزرالة  نا لزتركير ةلت نجةسكا لزي تيةا ولزبي ة  تبن إلسزبونث ف لمامسم لزييسفك  و وسراةخ ةلت 

 "و لعنتتسظ إلمنةتمس  لزيويب  إليس ةويق لزتييي  لزيكتللن  نا نرلةسح أخ ويست لزيمي 

إلي تيةا اةييسه   ااسز  لزيلي  إلراةسز  لز سنعة  وأ ةللفمس لعاةترلتي ي  نةخ نية  لزتناة  لزة  لعاتبةسطوترتبا 

 علي  ولزعيلي  لزتعلييي ولزييسح وتبنةر لزبو  لز

 األهداف اإلستراتيجية للكلية
تطويي  الاوا ا الا اةويل التود تاوا كا اللليول لتو تاط اةويا الع وو الاوي د ي الدلي ود ي الوايلد لي وا يا  -1

 داا ين علد ال نافةل.
 .الجياة ل عايي  يفاا ياللااي ي الاا ى الجكاز أااء لفاءة ل فع ال ةت    -2
 ة ي فاعليل الا ث العل د ي تن يل ال شا لل الفعالل فد دطاع الز اعل ي الايئل ال  يطل  فع لفاء -3

 يخوام ا وا تعظيم اي  الي اات ذات الطااع الخاص ي  فع  ةتيى الخوا ات التود تاوا كا اللليول لل جت وع -2
 ال جت ع ا تياجات

 .تنفير نيسخ اسنعت نلترم إلسزييم و لزيبسر ه و لخ ويست لزيمي  -5

 األقسام العلمية و فروعها بالكلية
 نتيير تخصص تجيا لزيلي  ةجرح أوكسم ةليي  وةتينن نعظيمس نخ ةلر نخ لزتروع ذلت كيسن 

تييح اسنع  ويسح لزكنة  لزجمسرلت لزعليس لزتسزي  زيةس إلعةل اةمسرح رااة  لزبيةسزناةنس، وذزةك فةت لزتخصصةست 

 لزعليي  زألوكسم وفروةمس

 لزعليس.أوع: رإللنم لزلالاست 

 ثس يس: راا  "لزيساكتير" فت لزعلنم لزرالةي .

  لزتلكت  فت لزعلنم لزرالةي لحثسزثس: راا  ركتنا

 

إلر ةةسنا ركتةةناله    11إلر ةةسنا نساكةةتير    11إلةةرلنا رإللةةنم    2ةبلةةع ةةةلر إلةةرلنا لزلالاةةست لزعليةةس إلسزيليةة  

إلر ةةسنا زللالاةةست لزعليةةس وكلمةةس تعيةةا إليظةةسم لزكةةسةست لزيعتيةةلح طبيةةس ز ئوةة  لزلالاةةست لزعليةةس  21إلأايةةسزت 

)لرةللا إلسزلغة  لع  ليرةة  ( وعئوة  إلر ةسنا نساكةتير لزويسةة  لزيكةتللن  زليوسرةيا 1001إلسزيلية  )لرةللا 

 كةتللن  و لألنةخ لزغةذلئ لزيساكةتير لزتيةسنلت فةت تغيةر لزييةسخ, لزرالةة  لزيزبر ةسنا  إلسمضسف  ذل . (.1069

 1061/1063 لزلالا لزتصا لزلالا  لزثس   زلعسم تببيي  نا إلللة   تملزذ  

 دبلوم الدراسات العليا
تتيسو  لزلالا  زلإللننست لزلالاست لزعليس نيرالت ةليي  ذلت طبيع  تببييي ، نلتمس ةسم اسنع  ولنةل فصةليخ 

 وفصا  –بنع لزثسز  نخ ابتيبر رالاييخ أو أكثر و   فصا لزخرةف ةبلأ نخ لألا
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وفصةا لزصةيف وةبةلأ نةخ لألاةبنع لألو  نةخ ةنزيةن )لختيةسان(.  –لزرإليا ةبلأ نخ لألابنع لزثس   نةخ فبرلةةر 

 أاسإليا. 1أابنةسّ ونلح لزتصا لمختيسان  62نلح لزتصا لألو  ولزثس      

 

ةةة  أو لزيعس ةةل لزعليةةس لزرالةيةة ، أو ةيبةةا لزييةةل زلوسرةةليخ ةلةة  رااةة  لزبيةةسزناةنس نةةخ لنةةلن كليةةست لزرال

 لزوسرليخ ةل  لزلااست لز سنعي  لزيعسرز 

 

ابتيبر نخ كا ةسم، ني  ةينن لزييل زلواح  62أغكب  لز   62ةتيلم لزبسزب ف  لزتترح نخ 

 . ولنلح كا ةسم اسنع  و   رواح أكتنإلر

  .لزلالا  زللإللننست لنس ربسني  أو نكسئي  طبيس زيس ةولره ن ل  لزيلي

 األوراق المطلوبة:
 ".9امسرح لزبيسزناةنس أو لزلاا  لزعليي  لز سنعي  لزيعسرز  تبعسّ زيص لزيسرح اوم "*

ننلفي  ام  لزعيا ةل  لزلالا  زليتيلنيخ لزعسنليخ إلسزوينن  أو وبةسة  لألةيةس  لزعةسم ولزخةست, أنةس لزةذةخ *

 ع ةعلينن فيتيلننن إل ورلا ةتيل ل تظسنمم إلسزلالا .

ثب  تأرةت  زلخلن  لزعكيرة  )أو ننلفي  لرلاح لزتلاةب ولزتيظيم إلسزينلت لزيكلو  ةلة  لزلالاة (، أو نةس نس ة*

 ةتيل تأايا لزخلن  لزعكيرة  زيلح نل س لألر   نلح لزلالا  زللإللنم لزيتيلم ز .

لزةت ن لة  لزيكةم  إلسزيلوق( لزت ةييةل لزيلية  لزةذ  ةونزمةس 6لن ةتيلم لزبسزب إلساتيساح لزييل )لاتيساح اوم *

 لزيختص مإللله لزرل .

 إلعل وبن  لزبسزب زلييل إللإللنم لزلالاست لزعليس ةينم إلتكلةل لزرانم لزلالاي  لزييراح.

نعتيةلح نةخ  اةسة   61اسة  نعتيةلح اةسنل   90ةينم لزبسزب لزيييل إلسزلإللنم إللالا  نيرالت رالاي  إلنلوا 

 لعختيساةة اسة  نعتيلح نخ لزييرالت لزلالاةي   61و  رإللنم ولزييرالت لزلالاي  لمابساة  لزيولرح إليا ال

لزت  ةختسا س لزبسزب نخ وسئي  نيرالت كا رإللنم إليعرف  لزيكم لزعلي  لزيختص وإلينلفي  ن لة  لزيلية ،  ةذل 

اةسةست نعتيةلح( وذزةك  9اةسةست ةيلية  ) 1إلسمضسفـ  لز  تأرةـ  لزبسزةب تةلاةب نيةلل   أاةبنةيسّ توكةب زة  

 لف لزيكم لزيختص.تو  لار

 لارلهلت لزييح:

زوصةةن  لزبسزةةب ةلةةت رإللةةنم لزلالاةةست لزعليةةس ة ةةب لن ة تةةس  لزييةةرالت لزيكةة ا إلةة  إلتيةةلةر ةةةسم ع ةيةةا  -6

( وةبةيخ تخصةص لزلالاة  GPAةخ)ايل( وةوكب لزتيلةر لزعةسم ةلة  أاةسس نكةس  نتناةا  يةسط لزتيةلةر )

 وتيلةر لزي سح ف  لزجمسرح .

را ةلت أ  نخ رإللنم لزلالاست لزعليةس إلتيةلةر ةةسم ايةل اةلل ةلةت لألوةا لزتيةلم زلتكة يا ةييخ زلبسزب لزوس -1

 :زلاا  لزيساكتير فت لزعلنم لزرالةي  فت تخصصست لزيكم لزتسإلا ز  لزلإللنم إلسزجروط لآلتي 

 سنعية  أن ةينن راات  لز سنعي  لألوزت  ت إليسزناةنس لزعلنم لزرالةي  أو نةس ةعسرزمةس نةخ أنةل  لزيليةست لز*

 أو لزيعس ل لزعليس لزرالةي  لزيعترف إلمس.

 أن ع ةيا تيلةره لزعسم زلاا  لزبيسزناةنس )لزيرنل  لز سنعي  لألوزت( ةخ "ايل".*

 لاتبسط تخصص لزلإللنم إلتخصص راا  لزيساكتير.*

 

 لزعليس(: لزتخصصست لزيختلت  زـ "رإللنم لزلالاست 6الو  )

 

مدة  تخصص الدبلوم م
سةالدرا  

العلمى القسم  

1 
 استصالح األراضى الصحراوية

Reclamation of Desert Soils 

 عام واحد

 األراضى والمياه

Soil and Water 

Department 

2 
 البيئة وتنسيق الحدائق

Environmental and 

Landscape garden 

 عام واحد

 البساتين

Horticulture 

Department 

 

3 

 مراقبة جودة األغذية واأللبان

Quality Control of Food and 

Dairy 

 عام واحد

انواأللب الصناعات الغذائية  

Food Technology 

and Dairy 

Departments 
 

4 

اآلفات النتشارالحجر الزراعى المانع   

Quarantine to Oppose the 

Pests Distribution 

 

 عام واحد

  وقاية النبات

Plant Protection 

Department 
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