
 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

  

  

 

 

 

  

  

 

  

 ا   

٢٠٢١/٢٠٢٢  

را  ط سد 



 

    
 

١ 

 دة ا ن ا ا  ة 

 ار ر د١٥٤وا  ر٢٣  ٢٠١٦  



 

    
 

٢ 

س ا  
  ر ا  اى

  ٣  مقدمة الدلیل

  ٤  رئیس الجامعة/ د.أكلمة السید 

  ٥  نائب رئیس الجامعة لشئون التعلیم والطالب/ د.أكلمة السید 

  ٦  عمید الكلیة/ د.أكلمة السید 

  ٧  لتعلیم  والطالبوكیل الكلیة لشئون ا/ د.أكلمة السید 

  ٨  ةمعلومات تھمك عن الجامع

  ٩  القیم الحاكمھ بالكلیة –قیادات الكلیة والسادة رؤساء االقسام العلمیة 

  ١٠  ستراتیجیةرؤیة الكلیة ورسالتھا وغایاتھا اإل

  ١٠  ھالكلیة مندي استفادة وم باالعتمادالمقصود 

  ١١  الكلیة تخطیطي لمبانيرسم 

  ١٣  فھانشأة الكلیة وأھدا

  ١٣  اتھا التعلیمیةیمكانإقسام العلمیة بالكلیة واأل

  ١٤  السمات الممیزة للكلیة

  ١٥  الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلیة

  ١٧  وفرص التوظیف لخریجیھابھا طبیعة الدراسة وبرامج مرحلة البكالوریوس 

  ٢١  ھ بالكلیةسیاسات قبول طالب الفرقھ االولى بالبرامج المختلف

  ٢٢  الیھ التظلم من التشعیب -یر التشعیب والمواد المؤھلھ لبرامج الزراعھ العامةمعای

  ٢٣  ولى والثانیة للبرامج العامةالمقررات الدراسیة العامة بالفرقتین األ

  ٢٤  بالكلیةالدراسیة المختلفة بعة للبرامج امقررات الفرقتین الثالثة والر

  ٣٣  للبرامج العامة المیدانيالتدریب 

  ٣٥  قییم المقررات الدراسیة لبرامج الزراعھ العام  ت

  ٣٦  المقررات الدراسیة لبرنامج الھندسة الزراعیة

  ٤١  والمشروعات الزراعیة األعمال إدارةالمقررات الدراسیة لبرنامج 

  ٤٤ Food Safety المقررات الدراسیة لبرنامج سالمة الغذاء

  ٤٨  ھدافھأو األكادیميلدعم ووحدة ا األكادیميرشاد واإل الطالبيالدعم 

  ٤٩  يالرائد العلم /يكادیمیتم توزیع الطالب بھا على المرشد األ التياآللیة 

  موضوعات من المھم ان تعلمھا

  االعتذار عن اداء االمتحانات -القواعد التأدیبیة للطالب- نظام االمتحانات-نقل القید - المواظبة*
٥٣  

  خدمات عامة تقدمھا الكلیة لطالبھا

  شئون الطالب

  شئون الخریجین

تحاد إ- يجتماعوالتكافل اال االجتماعیةالرعایة - الرعایة الطبیة (نشطتھا المختلفة أدارة رعایة الشباب وإ

  )نشطة الثقافیةاأل- نشطة الفنیةاأل- نشطة الریاضیة األ- األسر - الطالب 

٥٦  

٥٦  

٥٧  

  

  



 

    
 

٣ 

ا  

علي القیام بدورھا الریادي  ویسجامعة قناة الس-كلیة الزراعة حرصاً من إدارة 

 اً یسرھا أن تضع بین یدیك عزیزي الطالب ھذا الدلیل لیضع لك تصور ،تجاه طالبھا

النظام المتبع ، كما یلقي الضوء علي لنشأة الكلیــة ورؤیتھا ورسالتھا وأھدافھا امبسط

 ،اوطریقة الدراسة فیھوكیفیة االلتحاق بالبرامج المختلفة والتشعیب في الكلیة 

العمل ومجاالت فرص و ،الدراسیة ھاجداولم العلمیة والبرامج التعلیمیة وواألقسا

التي الخاصة باألنظمة واللوائح إلى العدید من البنود كما یشیر  ،لخریجینلالمتاحة 

تسھیل وتیسیر بغیة مساعدتك علي التعرف علیھا علیك عزیزي الطالب ینبغي 

ونسال هللا العلى ، تقدمھا الكلیة يخدمات التالتعرف على الباإلضافة إلي  تك،دراس

اإلطالع علي كافة  م، فنأمل منكمتكدراسخالل فترة  معوناً لكدلیل الالقدیر أن یكون ھذا 

   .محتویاتھ

ل اوما ا ا  ح  وا،،،   

 

 

 

 

 

 

  



 

    
 

٤ 

  أ ز/   اذ ار

  رة ا  

    

ا ا ا   

أ تاب وا  

، الذي سیظل لنصر أكتوبر العظیم نتاجاً جاءت نشأتھا إن جامعة قناة السویس التي 
أن بناء العنصر البشري بتؤمن شعب المصري كلھ، للشاھداً علي أسمي معاني العزة والكرامة 

وأن بناء  ف األسمى الذي تطمح إلیھ،لغایة والھدوتنمیة فكر ومھارات وقدرات الطالب ھو ا
وتكامل ھو المقدمة لبناء ة مھاراتھا ومواھبھا شخصیة الطالب وصقلھا بالعلم والمعرفة وتنمی

  .مصرنا الحبیبة زدھارإفي تنمیة وتطویر و ومؤثراً  فاعالً متمیزاً  عنصراً جوانبھ السلوكیة لیكون 
 طالباً ة قناة السویس أساتذةً وإنھ لمن دواعي سروري وتقدیري العمیق ألسرة جامعو

لكي تتبوأ جامعة قناة السویس مكانة مرموقة مل دءوب وع ما یبذلونھ جمیعاً من جھد ،عاملینو
وھو ما بات واضحاً من خالل ما تقدمھ الجامعة من خدمات  ،العالمیةو المصریة بین الجامعات

االرتقاء بمستوى األثر في بالغ كان لھ مما  ،ونھضة تعلیمیة وبحثیة یستفید منھا المجتمع كلھ
  .ودولیا  وإقلیمیا المتطلبات المتغیرة لسوق العمل وطنیابما یلبي الجودة 

ولعل منفتحة، وھم أصحاب رؤیة و طموح لغد أفضل،  طالب الجامعة یمتلكون عقوالً و
في  ي التي ساھمتھالمتبادل، تقوم على االحترام والتي بین القیادة والطالب القائمة العالقة 

  . الوصول إلي ھذه المكانة المرموقة
تاح من إمكانیات ودعم، وتوظیف كل الموارد ھو مم كل ما یقدوتسعي الجامعة إلي ت
كافة المجاالت  يمواكبة التطورات المتالحقة والسریعة فمن أجل المتاحة لخدمة مصالح الطالب 

ظل ما تشھده البالد من إنجازات  تحقیق حیاة أفضل ومستقبل أكثر إشراقا فيالمختلفة ل التعلیمیة
  .مجاالتالونجاحات في شتى 

ھم لمتمنیاً والقدامى ب والطالبات الجدد أن أرحب بالطالفإنھ من دواعي سروري  ،وختاماً 
نجازات واإلخالص في العمل لتحصیل العلم والنشاط واإل جتھادواالبالجد  موفقاً ملیئاً عاماً جامعیاً 

  .بالحبیالنافع لخدمة وطننا 
  جامعة قناة السویسرحاب  فيبكم  ومرحباً  فأھالً 



 

    
 

٥ 

 

    ف / اذ ار

           م را  بوا ن ا  

  

  

ا ا ا   
 ب وا أتا  

ومواصلة تقدمھا وب ھو الطریق األمثل لتطور الشعالجامعي مما ال شك فیھ أن التعلیم 
فالتعلیم الجامعي یعد أحد أھم المقومات والركائز األساسیة في . اتھااالرتقاء بمستوى مجتمعو

  .لتحقیق التنمیة البشریة الفاعلةالمؤھلة بناء اإلنسان ودعم الكفاءات 
في أي اء النمتأمین مسیرة في دفع قاطرة التقدم وي العنصر األساس ھيالتنمیة البشریة ف

الدولة بتنمیة مھارات الشباب نحو التمیز  ھتمامإوفي ظل . ومة من منظومات العملمنظ
خاصة الجامعات التي تحتضن أعداد كبیرة من بصفة یتحتم على كل مؤسساتھا و ،واالبتكار

ضرورة تھیئة كوادر من الطالب قادرة على تشكیل مجتمع یتعلم ویفكر ویبتكر، وذلك  ،الشباب
إستخدام ببحث العلمي تعلم والتعلیمیة متمیزة واإلرتقاء بالبیئة المحفزة لل من خالل تقدیم برامج

تحقق للمواكبة التقدم العلمي وتوفیر أسس تحقیق التنمیة المستدامة  الحدیثة التكنولوجیاوسائل 
  .بالمجتمعاالرتقاء رفاھیة اإلنسان و

 قتناعاً إطة الطالبیة، واألنشبالعملیة التعلیمیة أھمیة خاصة وتولي جامعة قناة السویس 
غرس القیم النبیلة من خالل العلم ب خالقیاأكادیمیا وأتخریج طالب متمیز بدورھا الفاعل في  منھا

لیات العمل بقطاع شئون التعلیم آتطویر ل ةجاھدالجامعة سعى وت. والمعرفة والمثابرة واالجتھاد
من  نطالقاً إ قدمھا إدارة الجامعةھذا إلى جانب اإلمكانات الضخمة والتسھیالت التي ت ،والطالب

وطننا نحو أبناء ھا یمانا بدورإ ،التعلیمیة والعلمیة والبحثیة یاقضاالنحو خدمة  ةالوطنیھا رسالت
ھداف أستراتیجیة واضحة لھذا القطاع تساعد على تحقیق رسالة وإمن خالل رؤیة الحبیب 
  .الجامعة

رحاب أرحب بكم في  التحصیل العلمي المتمیز،لمرحلة جدیدة من  تتھیئونوأنتم أبنائي الطالب، 
علي أحثكم كما ، التي تؤمن بأنھ ال بقاء بدون رقي وال رقي بدون عملقناة السویس، جامعة 

تظل جامعتنا عنوانا مشرقا من خالل تمیز أبنائھا لتحقیق أسمى الغایات لضرورة مواصلة الجھد 
  .وصدارتھم على الدوام



 

    
 

٦ 

     ا ورم/  اذ ار

ا   

  

  

ا ا ا   
أ تاب وا  

واض�حة رؤی�ة ورس�الة تتمیز الكلیة ب. العلمي الكبیرھذا الصرح  فيأن أرحب بكم  یسعدني
أن یس�تمر یط�ة، آمل�ین المح البیئ�ةسبل تنمیة ات المجتمع ویحاجخاللھا  تتلمسمنذ اإلنشاء حیث 

ك�ل م�ا ھ�و جدی�د ومتمی�ز ل�دفع مس�یرة كلی�ة الزراع�ة نح�و مواكبة والجاد ل الدءوبفیھ ذلك العمل 

وإن�ھ لم�ن دواع�ي فخرن�ا بكلیتن�ا  .الزراعی�ة تالمج�االللنھ�وض بش�تى مزید من التط�ور والرق�ى ال

لیمی�ة جع�ل لھ�ا الس�بق ف�ي الحبیبة م�ا نالت�ھ م�ن مكان�ة علمی�ة مرموق�ة لبرامجھ�ا ومخرجاتھ�ا التع
م�ایو  ٢٣من الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد في  األكادیمي حصولھا علي االعتماد

  . م٢٠١٦
خریج��ي أفض��ل الجامع��ات  والعلم��اء المتمی��زونس��اتذة نخب��ة م��ن األبكلی��ة الزراع��ة تزخ��ر 

تفیدوا م�ن علمھ�م وخب�رتھم تس�لتواص�ل معھ�م لباب والطالب�ات الط�ال ، لذا أوص�یكم أبن�ائيالعالمیة
لت��زام والح��رص عل��ى الحض��ور المن��تظم للمحاض��رات وب��ذل ك��ل م��ا ف��ي اإلم��ع ض��رورة  ،الطویل��ة

أدعوكم إلى الحرص على آداب وأخالقیات طال�ب العل�م داخ�ل كما وسعكم لتحصیل العلم والمعرفة، 
  .راعةالئقة لطالب كلیة الزصورة مشرفة دوماً وخارج كلیتنا الحبیبة، وأن تكونوا 

إلدراك إدارة الكلی��ة بأھمی��ة ودور الش��باب ف��ي النھ��وض ب��المجتمع، فإنھ��ا تح��رص نظ��راً و
 ب��التعلیم الص��حیح،إال  یت��أتىال للط��الب والطالب��ات وال��ذي بن��اء الشخص��یة المتزن��ة القویم��ة عل��ي 

ي یسعدنلذا  ،النشاط الطالبي ھو جزء ال یتجزأ من منظومة العملیة التعلیمیة بالجامعات وحیث أن
 رعای��ة الش��بابإدارة  ھاالطالبی��ة الت��ي تق��دممختل��ف األنش��طة  االیجابی��ة ف��يلمش��اركة أن أدع�وكم ل

  .بالكلیة
في  التحقوا بالكلیةب والطالبات الجدد الذین یسعدني أن أرحب بالطال ،وفى ختام كلمتي

المزید من إلى بذل  كمأدعوو ،التوفیق في حیاتھم الجامعیة الجدیدةدوام لھم متمنیاً ھذا العام 
أفضل  بناء مستقبلتساھم في المجتمع  يعلة فاالجھد من أجل تكوین شخصیات علمیة وثقافیة ف

جامعة  – رحاب كلیة الزراعة فيبكم ومرحبا  فأھال............................... لمصرنا الحبیبة 
  .قناة السویس



 

    
 

٧ 

    ا  ن/  اذ ار

ا بووا ن ا   

  

ا ا ا   

 ب وا أتا  

كم بأصدق التھاني وأطیب األمنیات بعام جامعي جدید حافالً بالجد یلإیطیب لي أن أتقدم 
الذین الجدد  واالجتھاد مكلالً بالنجاح والتمیز، كما أود أن أرحب بأبنائي الطالب والطالبات

دوام التقدم والتوفیق في لھم متمنیاً  ھالیصبحوا جزءاً ھاماً من نسیجفي ھذا العام  التحقوا بالكلیة
  .الجامعیة الجدیدةمسیرتھم 

وما تلعبھ من مكانة مرموقة ة الزراعة ما تحتلھ من كلیإنھ لمن دواعي فخري وإعتزازي ب
ما لدیھا بو ،أساتذة وعلماء أجالءمن تزخر بھ  وبما ،أكادیمي إعتمادنالتھ من بما  اً متمیز اً دور
أصیل ما تقدمھ من خدمات مجتمعیة وبیئیة كجزء بو ،وأنشطة بحثیة متنوعة برامج تعلیمیةمن 

  .جامعة قناة السویسورسالة من رؤیة 
بیئة رتقاء بجودة الالعلمیة واإل ھاتسعى الكلیة إلى النھوض بالمستوي األكادیمي ألقسامو
 تضع الكلیة ضمن أولویاتھا تزوید الطالب والطالبات بالمعارف والمھارات الالزمةو ،یةالتعلیم

 دفع عجلة التنمیةیسھم في ما ب سوق العملالقادرة علي المنافسة في  المتمیزةدر واوتأھیل الك
  .وتعزیز النمو االقتصادي

كلیة على الب أود أن أؤكد لكم حرص وإھتمام قطاع وإدارات شئون التعلیم والطالبكما 
تحقیق التمیز ولغرس السلوكیات االیجابیة الطالبیة ل األنشطةشتى لممارسة توفیر المناخ المالئم 

  .لخریجي ھذه الكلیة العریقة الجوانب الوجدانیة والمھاریةتنمیة اإلبداع وو
ضرورة الحفاظ علي على أحثكم  أغتنم ھذه الفرصة لكي ...والطالباتالطالب  أبنائي

، تعظیم القیم والتقالید الجامعیةالخلق، و بحسن وااللتزام التمسككما أدعوكم إلى الكلیة، مقدرات 
قبلوا بمزید من اإلصرار والعزیمة أوصیكم بأن ت اكم ،الجد واالجتھاد والمواظبةب موأوصیك

  .في شتي مجاالت العلوم الزراعیة العلم والمعرفةنھلوا من منابع لتتكم دراس عليوالمثابرة 
أن تكون دراستكم بالكلیة مثمرة وناجحة عز وجل أدعو هللا ال یسعني إال أن  یراً وأخ

إلي ما فیھ  وفقنا هللا وإیاكم والتمیز، بالنجاحكم أن یكلل جھدو الجمیلة الطیبة،اخرة بالذكریات زو
  .لجامعتنا ومصرنا الحبیبةالخیر 



 

    
 

٨ 

   تا  

  م١٩٧٦تأسست جامعة قناة السویس عام 
  تا:  

  :عشر كلیة وھم ستةضم جامعة قناة السویس باإلسماعیلیة ت   
  البیطـريالطب  -  الطب البشرى                                   -
  الزراعــــــة       -   العلــوم                                          -
  التجــــــارة -          الصیــدلة                                -
  السیاحــة والفنادق - التربیـــة                                          -
  الحـاسبات والمعلومـات  -  طب األسنان                                     -
   الھنـدسـة -            التمریض -
  لكلیة المصریة الصینیة للتكنولوجیا التطبیقیة ا -                                       لسنكلیة األ -
  كلیة العالج الطبیعي -   كلیة التربیة الریاضیة                         -

 

  أ ا:  

  مستشفـى الجــــامعة  -                  قاعــة االحتـفاالت الكبــرى                           -
  المستشفي التخصصي  -                 ـد عثمان               قـاعة المھندس عثمان أحم -
  ل اللــــغاتمعم -       مركز تطویر التعلیم الجامعي ووحدة إدارة المشروعات  -
  مطبــعة الجـــــامعة -        الزراعة والطب البیطري                      كلیات مزارع -
  دار الضــــــــیافة  -                                       ـالعب الجــــامعة               م -
  نـــادي العلـــــوم -                                                   البدنیةصـالة اللیـاقة  -
  نمركــز تدریـب الفنــو -                                               النـــادي الثقافـــي         -
  مركز أبحاث البیئة بسانت كاترین  -                                                مركـز علــوم البحــار    -
  المدن الجامعیة -                                               مركـــز أبحــاث األسماك -
  معھد التقنیة الحیویة -                                كونفوشیوس للثقافة الصینیةمعھد  -
              معھد تكنولوجیا المعلومات -                   الدراسات األفروآسیویة للدراسات العلیا  معھد -

 

 دات ا:  

والقائم بأعمال نائب رئیس الجامعة لشئون المجتمع والبیئة              أحمد زكي حسین/ د. أ -١
  رئیس الجامعھ

  نائب رئیس الجامعة لشئون الدراسات العلیا والبحوث           ة محمد ھجرسماجد/ د.أ -٢

  القائم بأعمال نائب رئیس الجامعھ لشئون التعلیم والطالب            محمد حسن شقیدف /د.ا -٣

   أمیـــن عــــام الجــــامعة             ھـــدى فــــراج /هالسید -٤
  
  
  
  
  
  



 

    
 

٩ 

دات ا:  

  عمیــــد الكلیـــــة                      عید مندور        ناصر س/ د.أ -١
  وكیــل الكلیــة لشئون التعلیم والطالب                     محمد عبد النعیم عثمان / د.أ -٢
  وكیل الكیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث               محمد أحمد یس                  / د.أ -٣
  وكیــل الكلیـــة لشئون المجتمع والبیئة                       وصفى علوان    محمد / د.أ -٤
  أمیـــن الكلیـــــــــــة           محمود محمد على التن             / السید -٥

    
 ا ا 

  

  
  

    ا ا  

العمل -الشراكة والتعاون-انة والشفافیة والتكامل المؤسسياألم-  االحترام في التعامل مع الزمالء(

الحریة األكادیمیة -الحفاظ على حقوق اآلخرین- يكادیمالتمیز األ- المبادرة واإلبداع-بروح الفریق

  )المسئولیة في األداء ومتابعة النتائج- العدالة والمساواة وعدم التحیز-والبحثیة المسئولة

  
  
  

ا  ا  ر 

 عصام محمد حكام /د.أ قسـم األراضـــــي 

 أمال عبد الفتاح جاب هللا/ د.أ الغذائیة  قسم الصناعات

 رفیق عبد الرحمن محمد/ د.أ قســـم األلبـــــــــــان 

 ثمانحمد عأأحمد / د.أ قسم اإلنتاج الحیواني والثروة السمكیة

 محمد عبد الحمید البرماوي/ د.أ قسم المحاصیـــــل

 محمود فرج محمود/ د.أ قسم وقـــــــایة النــــبات 

 ھبھ محمد عبد النبي/ د.أ سم النبــات الزراعــــيق

 نجالء كمال حافظ/ د.أ قسم البســـــــــاتین 

 إسالم حسن الشیخ/ د.أ قسم الھندسة الزراعیة 

 أحمد عباس الشاعر/ د.أ قسم االقتصــاد الزراعــي 



 

    
 

١٠ 

  
    

ة إلى أن تتبوأ مكانھ مرموقة ومتمیزة بین كلیات الزراعة بالجامعات المصریة تتطلع كلیة الزراع "
  "واإلقلیمیة والعالمیة من خالل برامجھا التعلیمیة وأنشطتھا البحثیة وخدماتھا المجتمعیة والبیئیة

  

  
  
  

راعیین تلتزم كلیة الزراعة بتقدیم فرص للتعلم والتعلیم المتمیز إلعداد وتخریج مھنیین وباحثین ز" 
تطویر قطاع الزراعة مع التركیز على مشاكل المجتمع  فيقادرین على المنافسة واإلسھام بالبحوث 

  "بھویتنا واالحتفاظوالبیئة المحیطة بما یحقق التنمیة المستدامة مع مراعاة أخالقیات المھنة 
    

  
  
  

 لیصبح يوالدول واإلقلیمي القوميتقدمھا الكلیة لترتبط بسوق العمل  التيتطویر البرامج الدراسیة  - ١
 ةقادرین على المنافسخریجیھا 

 وفقا لمعاییر الجودة واألكادیمي اإلداريالجھاز  أداءالتطویر المستمر لرفع كفاءة  - ٢

  المحیطةقطاع الزراعة والبیئة  في الفعالةوتنمیة المشاركة  العلميرفع كفاءة وفاعلیة البحث  -٣

  تقدمھا الكلیة للمجتمع  التيمستوى الخدمات  تعظیم دور الوحدات ذات الطابع الخاص ورفع -٤

  المھنة وأخالقیاتتوفیر مناخ جامعي ملتزم بالقیم والمبادئ  - ٥
  

 اد د
لمؤسسة ما إذا ما كانت  واالعتمادالذي تمنحھ الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم  االعتراف" 

والمعتمدة وان لدیھا أنظمة قائمة على ضمان  المعاییر المعلنةتستطیع إثبات أن برامجھا تتوافق مع 
  "للضوابط المعلنة التي تعلنھا الھیئة الجودة والتحسین المستمر ألنشطتھا األكادیمیة وذلك وفقاً 

  

 دةي ا ا دد اوا دة ا ن ا ا   

في  لمجتمع لحسن أداء المؤسسة التعلیمیة لواجبھا أو دورھاا اطمئنانمبعث على یعتبر االعتماد بمثالة  •
  .المجتمع

دعم القدرة المؤسسیة من تجھیزات ومباني وأدوات الزمة وكذلك الفاعلیة التعلیمیة عن یعمل علي  •
كبر من المھارات أ ذو قدراً  مثل للموارد المتاحة للتعلیم والتعلم مما ینتج خریجاً أ استخدامطریق 

  .یجعلھ ممیزا في سوق العمل والمعارف مما

 .المعتمدةلیھا فقط الكلیات إن یتقدم أتشترط  التيھناك بعض المشروعات البحثیة  •

 .اعتمادھاتم  التيو غلق الكلیات أیقاف نشاط إ ال یجوز •

من  الشھادة التي یحصل علیھا الطالب عندما تكون صادرة من كلیة معتمده یكون فیھا درجة ثقة عالیة •
 .ت العاملة فى المجالجانب الشركا

ا ر  

ت اا ا  

ا رؤ  



 

    
 

١١ 

  



 

    
 

١٢ 

    

    

  
  

    
  

  



 

    
 

١٣ 

ة ام:  

تعتبر كلیة الزراعة باإلسماعیلیة جزءاً ھاما م�ن ت�اریخ جامع�ة قن�اة الس�ویس حی�ث كان�ت م�ن 
نشئت بمجرد صدور القرار الجمھوري بإنشاء جامعة قناة الس�ویس باإلس�ماعیلیة أُ  يأوائل الكلیات الت

بتخ�ریج الط�الب ف�ى  ١٩٧٧/١٩٧٨بدأت الدراسة بالكلیة فى الع�ام الج�امعى  .١٩٧٦للعام  ٩٣برقم 
 –األراض���ي والمی���اه  –اإلنت���اج الحی���وانى  –أرب���ع مج���االت زراعی���ة فق���ط وھ���ى اإلنت���اج النب���اتي 

ثم تطورت ھذه الب�رامج وت�م تحویلھ�ا إل�ى أقس�ام علمی�ة تق�وم بالت�دریس  ،الصناعات الغذائیة واأللبان
وبدای��ة م��ن ذل��ك الت��اریخ ت��م إنش��اء  ٢٠٠٦/ ٢٠٠٥إل��ى  ١٩٨٢الفت��رة م��ن ع��ام لعش��رة ب��رامج خ��الل 

ب�دأت  ٢٠٠٨/٢٠٠٩ الدراس�يوفى الع�ام . برنامج الھندسة الزراعیة ویعمل بنظام الساعات المعتمدة
ث��م . ویعم��ل أیض��ا بنظ��ام الس��اعات المعتم��دة مش��روعات الزراعی��ةالدراس��ة فعلی��اً ف��ى برن��امج إدارة ال

ممی�زة ح�د الب�رامج الأوھ�و  ٢٠١٤/٢٠١٥ يالع�ام الج�امع يف� ن�امج س�المة الغ�ذاءبدأت الدراس�ة ببر
  .نجلیزیةویدرس باللغة اإل ةعمل بنظام الساعات المعتمدبمصروفات وی

باس��تمرار وتعزی��ز تواص��لھا م��ع القطاع��ات البحثی��ة وخدم��ة  أدائھ��اتط��ویر  إل��يتس��عى الكلی��ة 
واستطالع رأى االطراف المجتمعیة وخریجیھا ع�ن المجتمع وتنمیة البیئة وتطویر برامجھا المستمر 

سبل تطویر تلك البرامج وما تحتاجة لكى یلبى الخریجین احتیاجات المجتم�ع وف�ى ذل�ك تس�عى الكلی�ة 
من الھیئة القومیة لضمان ج�ودة التعل�یم  كادیمياأللحصول على االعتماد إلي اعبر أنشطتھا المختلفة 

حص��لت الكلی��ة عل��ى االعتم��اد م��ن الھیئ��ة القومی��ة لض��مان ج��ودة وبفض��ل هللا فق��د وفقن��ا و .واالعتم��اد
تحص��ل عل��ى  يت��وال بالجامع��ة الرابع��ةھ��ي لتك��ون الكلی��ة  ٢٠١٦م��ایو  ٢٣التعل��یم واالعتم��اد ف��ى 

  .االعتماد

راا  افأ:  

جامعة قناة السویس إلى توجیھ المناھج الدراسیة لخدمة -وتھدف الدراسة بكلیة الزراعة 
مثل استخدام الزراعة  يالحدیثة ف االتجاھات االعتبار مع األخذ في .تمع وتنمیة البیئةقضایا المج

والزراعات المحمیة وزراعة  صحراویھزراع االراضى الصالح واستالمیكنة الزراعیة واست
واقتصادیات اإلنتاج الزراعي  الغذائيیع صنتوالاألنسجة واالھتمام بالثروة الحیوانیة والسمكیة 

ى تطبیق المكافحة البیولوجیة والمكافحة المتكاملة فى مكافحة االفات خاصة فى الزراعات عالوة عل
ي االھتمام بدراسة اللغة االنجلیزیة والحاسب اآللي فى السنوات الدراسیة ـا روعـكمالعضویة 

  .المختلفة

وا  ا إا م  

حتوى جمیعھا على تجھیزات معملیة حدیثھ عالوة ت ،قسام علمیةأعشرة  من الكلیة تتكون
من  اً كبیر اً الكلیة عددمتلك وت. قاعات المحاضرات والمعامل الطالبیة والمعامل البحثیةعلى 

ویحصل  ،ممیزةیزین فى جمیع التخصصات ویتمتعون بخبرات علمیة مالمتدریس الأعضاء ھیئة 
من المشاریع الدولیة والمحلیة مما یعزز من  اً عضاء ھیئة التدریس بالكلیة على عددأن بعض م

 مكاتب أعضاء ھیئة تدریس - مدرجات- معامل(ووجود بنیة أساسیة جیدة  ،مكانیات معامل الكلیةإ
كما توجد مجلة علمیة متخصصة لمختلف التخصصات ). مزرعة تعلیمیة- متحف تعلیمي -

تخدم  جمیعھا اص بالكلیة وھىوحدات ذات طابع خیوجد سبع  .العلمیة بحاثالزراعیة لنشر األ
یقوم طالب . برامج خدمة المجتمع وتنمیة البیئة ينھا تساھم فأالعملیة التعلیمیة والعملیة البحثیة كما 

قسام الكلیة أ يف يالصیفالتدریب تأدیة الفرقة الثانیة ب امتحاناتمن  انتھائھعام بعد البرامج الزراعة 
. مج المختلفة وفرص العمل التى تتاح لخریجى تلك البرامجالمختلفة للتعریف بطبیعة دراسة البرا



 

    
 

١٤ 

نتاجیة تم التدریب المیدانى لطالب الفرقة الثالثة فى عدد من المزارع والمصانع والوحدات اإلیكما 
یوجد . نتاجیة ذات الصلة بالبرامج التعلیمیةالوحدات اإل يلى التدریب بداخل الكلیة فإضافة باإل

بصورة  مجھزة بطریقة جیدة وبھا قاعات للبحث على الشبكة الدولیة تساعدومعتمده لكلیة مكتبة با
قل صمن المشروعات الطالبیة ل اً حصلت الكلیة على عدد. فى العملیة التعلیمیة والبحثیة جیدة

میزة من المعامل البحثیة الم ایتواجد بالكلیة عدد. يالمجال البحث يللطالب والعمل ف يالجزء العمل
معمل القیاسات الضوئیة بقسم الصناعات - بقسم النبات يكلیة مثل التصویر البیولوجبالوالحدیثة 

 يوجمیعھا متاحة لطالب مرحلت والمیاه يراضعن بعد بقسم األ االستشعارووحدة -  الغذائیة
  .البكالوریوس والدراسات العلیا

  :  ا ا

 قسم الھندسة الزراعیة .١

 قسم البساتین .٢

 ضى والمیاهقسم االرا .٣

 قسم االقتصاد واالرشاد الزراعى والمجتمع الریفى .٤

 قسم الصناعات الغذائیة .٥

 قسم األلبان .٦

 قسم االنتاج الحیوانى والثروة السمكیة .٧

 قسم وقایة النبات .٨

 قسم النبات الزراعى .٩

  قسم المحاصیل  .١٠

 ةت اا  

كذلك بعض االنشطة الصناعیة  ،میزمالزراعى النشاط الذات  قناة السویس وجود الكلیة في منطقة-١

  .عمالاألومجتمع  الزراعيعلي النشاط  باألساس قائمةالات القناة وسیناء بمحافظ

ثنائیة ومشروعات بحثیة ما بین الكلیة  اتفاقیاتعدیدة من خالل  يوعلم أكادیميوجود عالقات تعاون -٢

مجاالت  يف يمصر والعالم الخارج يخرى فأومعاھد ومؤسسات علمیة وبحثیة متمیزة وھیئات تنفیذیة 

وھى جمیعھا تتیح الحصول على الخبرات المتطورة تشمل منح . والتدریب ،البحث العلمىوالتدریس، 

ووجود برامج لتبادل  ،و قنوات علمیةأدرجات علمیة للسادة معاونى ھیئة التدریس الذین یحصلون على منح 

ھیئة التدریس ومعاونیھم وفرص تدریب میدانى للطالب عضاء أالخبرات محلیا ودولیا على مستوى السادة 

فضال عن التواصل الممیز ما بین السادة اعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم لالحتكاك بالمجتمع العلمى 

والدولى من خالل اتفاقیات مع ھیئات االمم المتحده، دول االتحاد االوربى، وزارة الزراعة، وأكادیمیة 

  .كثیرة رىأخوجھات  ،العلميالبحث 



 

    
 

١٥ 

الكلیة مزرعة تجریبیة فى مدینة االسماعیلیة واخرى فى سیناء بما یتیح التنوع فى البحوث  يتتوفر ف-٣

الزراعیة فى ظل ظروف بیئیة تعكس الظروف التى تغطى اقلیم القناة وسیناء مما یحقق اسھاما ممیزا 

  .التھاتحقیق رس فيللبحوث التى تخدم البیئة المحیطة بالكلیة وبما یساعد 

وجود عدد كبیر من السادة اعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم الذین تتنوع المدارس العلمیة لھم داخلیا -٤

وخارجیا مما یسھم فى تنوع الخبرات ونفل الخبرات ما بین الجمیع وكذلك تواجد عدد من السادة اعضاء 

 .ھیئة التدریس الحاصلین على جوائز علمیة محلیة ودولیة

بجمیع الجامعات عضاء ھیئة التدریس ألعلمیة ممیزة تقوم بنشر االبحاث العلمیة التى تصدر  وجود مجلة-٥

 .المصریة وكذلك مراكز البحوث العلمیة المتخصصھ

 ،ساسیة جیدة لدعم عملیة التعلیم والتعلم مثل مكتبة حدیثة مجھزة ومتصلة بالمكتبة الرقمیةأتوفر بنیة -٦

 .بحثیة وفقا المكانیات الكلیةالمعامل الطالبیة والمعامل الدرجات والم بنیة اساسیة جیدة منعالوة على 

نشئت حدیثا مثل برنامج الھندسة الزراعیة وادارة المشروعات الزراعیة والتى أُ توافر برامج دراسیة -٧

 .ساعدت خالل الفترة الحالیة فى زیادة اقبال الطالب الملتحقین بالكلیة

لخاص بالكلیة فى تخفیف تكلفة اتمام الدروس العملیة لبعض المقررات تقوم الوحدات ذات الطابع ا-٨

الدراسیة بالكلیة مما یقلل من العبء المادى الخاص باتمام الدروس العملیة وكذلك فھى تعمل كوحدات تدریب 

 .للطالب خالل العملیة الدراسیة والتدریب الصیفى

 .بقسم وقایة النبات يوجود متحف تعلیم-٩
  

  ت ا اص اات ذا

في عملھا، األولى أساسیتین والتى تعتمد على ركیزتین  بالكلیة تتعدد الوحدات ذات الطابع الخاص
ووضع خبرات أعضاء ھیئة التدریس وإمكاناتھم البحثیة في  ستشاراتواالالفعلیة في تقدیم الخدمات  المشاركة

والثانیة المشاركة في توفیر موارد مالیة ذاتیة  ،المجتمع سبیل تحقیق رسالة الجامعة ورسالة الكلیة في خدمة
لعاملین بالجامعة لكما تقدم الوحدات ذات الطابع الخاص العدید من الخدمات  .للكلیة مما یعزز من موارد الكلیة

ب والمجتمع المحیط بھا، تشمل مختلف االھتمامات العلمیــة والثقافیة واألنشطة االجتماعیة، من إعداد الطال
والخریجین بتقدیم البرامج التدریبیة المتطورة لھم مما یؤھلھم لمواجھة تحدیات سوق العمل، وتدریب العاملین 

وحدات أخرى برفع مستوى اإلنتاج في مجاالت الزراعة والثروة كما تھتم   بالجامعة وخارجھا لرفع كفاءاتھم
باالضافة الى تزوید المدینة الجامعیة ومستشفى وھذا ، الحیوانیة والسمكیة وغیرھا وتقدیم منتج بجودة عالیة

  . ببعض مستلزماتھا وبعض الشركات العاملة فى االقلیم الجامعھ
إنشاء تلك وللكلیة مزرعتین احداھا فى مقر الجامعھ بمحافظة االسماعیلیة واخرى بمنطقة سیناء وتم 

ر قرار بالئحة المزرعة من مجلس صد ١٩٩٢، وفى عام ١٩٧٨ وإنتاجیة سنةالوحدة كمنشأة تعلیمیة وبحثیة 
  - :تياآل في المزرعةوتساھم . إدارة الجامعة

تساھم وحدة المزارع بتوفیر عدد كبیر من االراضى والصوب الزراعیة للسادة اعضاء ھیئة التدریس  -١
اتي ومعاونیھم وكذلك طالب الدراسات العلیا المسجلین بالكلیة فى مجال االبحاث المتعلقة بمجال اإلنتاج النب

 .واإلنتاج الحیواني

- خضر(تتوفر بالمزرعة كافة القطاعات االنتاجیة الخاصة بالمحاصیل الزراعیة و المحاصیل البستانیة  -٢
 الزراعياالخرى مثل مجاالت وقایة النبات، الھندسة الزراعیة والنبات  األنشطةوكذلك كافة ) زینة-فاكھھ

ة الى قطاعات االنتاج الحیوانى المختلفة بما یوفر وھذا باالضاف) الوراثة –النبات  أمراض-فسیولوجي(
 .ما یخدم مجتمعھاة على تعزیز الموارد الذاتیة بوكخدمة مجتمعیة ممیزة عالمنتجات غذائیة صحیة 

مقررات الدراسیة فى البرامج قیام المزرعة بتوفیر احتیاجات اتمام الدروس العملیة لعدد كبیر جدا من ال -٣
 .یةالدراسیة المختلفة بالكل



 

    
 

١٦ 

 .لطالب مرحلتى البكالوریوس والدراسات العلیا بالكلیة المیدانيتعزیز دور التدریب  -٤

قلیم القناة إب الزراعيبالقطاع  الھامةصدى لحل بعض المشكالت تمام بعض المشروعات البحثیة والتى تتإ -٥
 .أفضلالموارد الزراعیة بصورة وسیناء مما یعمل على تعظیم االستفاده من 

  -:وات ذات ط ص  ٧  اى 

التـى تـم انشـاؤها و  كوحدة انتاجیة ذات طبیعه تعلیمیـة وبحثیـة كأول الوحدات ذا الطابع الخاصمزرعه الكلیة  - ١

 –) حاصـالت حقلیـه -زینـه –فاكهـه  –خضـار ( بانشاء الكلیة وتتعدد مجاالت انتاجها ما بین االنتـاج النبـاتى 

 )جاموس–ابقار  –خرفان  –ماعز  -ارانب –سمان  –دواجن (انتاج حیوانى 

حتــوى علــى وحــدة رعایــة تو  ٢٤/١/١٩٨٣تــم إنشــاؤه بموافقــة مجلــس الجامعــة بتــاریخ  :مركــز بحــوث األســماك - ٢

وحـــــدة الدراســـــات - رتیمیـــــاوحـــــدة القشـــــریات واأل-وحـــــدة تفـــــریخ األســـــماك - وحـــــدة تغذیـــــة األســـــماك- األســـــماك

ــیم الطــالب وتــدریب الخــریجین فــى مجــالیهــدف المركــز إلــى المســاهمة فــى . واالســتثمارات  الثــروة الســمكیة تعل

جراء البحوث ألعضاء هیئة التدریس ومعـاونیهم وكـذلك تنفیـذ المشـروعات البحثیـة الممولـة مـن هیئـات محلیـة إ و 

ــــدریب المهندســــین  ــــا والمتوســــطة وكــــذلك ت ــــدریب التحــــویلي لحملــــة الشــــهادات العلی ــــي الت ــــة والمســــاهمة ف وأجنبی

 .الزراعیین

مــن  ٨/٣/١٩٩٢بموافقــة مجلــس الجامعــة بتــاریخ  هاؤ إنشــاتــم  :التحالیــل المعملیــة للقطاعــات الزراعیــة وحــدة - ٣

إقلیم خدمیــة بــالزراعیــة أو المنطلــق مســاهمة كلیــة الزراعــة فــي تقــدیم خــدماتها العلمیــة إلــى مختلــف القطاعــات 

ة البــاحثین بجامعـــة قنــاة الســـویس القیـــام بــإجراء التحالیـــل العلمیــة لكافـــتهـــدف هــذه الوحـــدة إلــى  .القنــاة وســیناء

لمساهمة في حل المشاكل البیئیـة بالمنطقـة مـن وكذا ا والجامعات المصریة والمراكز البحثیة والشركات واألفراد

عمـــل دورات تدریبیـــة للبـــاحثین فـــي الشـــركات وهـــذا باإلضـــافة إلـــى  .خـــالل إجـــراء التحالیـــل المعملیـــة المطلوبـــة

  .تهموالمراكز البحثیة بهدف رفع كفاء

 ١٧/٢/١٩٩٨بموافقـة مجلـس الجامعـة بتـاریخ ء المركـز إنشـاتم  :لمكافحة البیولوجیةل الخدمة العامة ركزم - ٤

ربــط البحــث العلمــي بالبیئــة مــن خــالل إجــراء البحــوث العلمیــة الهادفــة لمنــع أضــرار اآلفــات هــدف إلــى ذي یوالــ

غیـــر الزراعـــي فـــي اإلنتـــاج  هعلیـــه وفـــر  الحشـــریة المختلفـــة باســـتخدام المكافحـــة البیولوجیـــة لآلفـــات ممـــا یترتـــب

مــع األجهــزة المختلفــة فــي القطــاع الزراعــي الحكــومي تعــاون الهــذا باإلضــافة إلــى  .ملــوث بالمبیــدات الحشــریةال

  .وخاصة فى الزراعات العضویة والخاص في مجال مكافحة اآلفات

بهــدف الــتخلص  ٢٦/٧/٢٠٠٥تــم إنشــاؤها بموافقــة مجلــس الجامعــة بتــاریخ  :وحــدة تــدویر المخلفــات الصــلبه - ٥

 اآلمن للمخلفات الصلبة وبتـدویرها دون ضـرر للبیئـة وتـدویر مخلفـات المـزارع واالسـتفادة منهـا كسـماد عضـوي

  .تسویق المنتج العضوي محلیًا ومتابعة تأثیراته علي البیئةوهذا باإلضافة إلى 

الـدكتور رئـیس الجامعـة بتشـكیل مجلـس تم إنشاؤها بقرار السید األسـتاذ  :وحدة الخدمة العامة لتصنیع األلبان - ٦

المركــز فــي تجربــة اإلنتــاج فــي  أوبــد. ١٧/٢/٢٠٠٨إدارة مركــز الخدمــة العامــة لتصــنیع منتجــات األلبــان بتــاریخ 

 أبــــد ١٧/١/٢٠٠٩ة مــــن یــــبدا. بــــدأ المركــــز فــــي التوریــــد لمستشــــفیات الجامعــــة ٣/٣/٢٠٠٨ومنــــذ  ١/٣/٢٠٠٨

أسـبوعیا وقـد وفـرت لبن زبادى كوب  ١٠٠٠٠ا یزید عن لجامعیة بمإلى المدن ا عض منتجاتهب تورید يالمركز ف

یقـوم المركـز بتصـنیع منتجـات . هذه المنتجات إلدارة التغذیة بالمدن الجامعیة مبالغا مالیة كبیرة لكل عام جامعي



 

    
 

١٧ 

ه وانـواع مختلفـ د وقشـدةبـكـریم وز  أیـسألبان عدیدة ذات جودة عالیة تشمل الزبادي وجـبن قـریش وجـبن دمیـاطي و 

هذا باإلضافة إلى توفیر منتجات صحیة بجودة عالیة للسادة أعضاء هیئة التدریس والمعـاونین  .من االیس كریم

  .والعاملین بالجامعة

 ٣٠/١٢/٢٠٢٠الجامعه فى بقرار من مجلس تم إنشاء المركز  :ستشارات الزراعیة والبیئیةمركز اال - ٧

وهو یستهدف  ٢٥/٣/٢٠٢١بتاریخ  ٩٠لقرار رقم وتمت موافقه المجلس االعلى للجامعات على انشاؤه با

تنظیم الخدمات التى تقدها الكلیة من حیث االستشارات الزراعیة وتنظیم الدورات التدریبیة التى تقدمها 

الكلیة للمجتمع الخارجى وتوفیر الخدمات التى یحتاجها كافه المتعاملین مع انشطة الكلیة من حیث تحلیل 

وتم تشكیل مجلس ادارة للمركز یتضمن ...... و العالئق الحیوانیة والسمكیة و المواد الخام الزراعیة ا

  -:السادة االتى اسماؤهم

  ناصر سعید مندور عمید الكلیة كرئیسا لمجلس ادارة المركز/ د.ا-١

  محمد وصفى علوان وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة/ د.ا-٢

  ا للمركزمدیر  –ولید ابراهیم شعبان / د.ا-٣

  نائبا لمدیر المركز –احمد ابراهیم محمد / د.ا -٦

  عضوا - عوض عبد اهللا فرحات / د.ا -٧

  عضوا –معتز عبده الجیار / د.ا-٦

  عضوا –رفیق عبد الرحمن محمد / د.ا -٧

  عضوا –محمد صالح محمد ./ د-٨

  عضوا -سامح سعید كشك ./د-٩



 

    
 

١٨ 

  ) ط ارا وص اظ(ا  ارس 

طبیعة الدراسة  يف افیما بینھتختلف تلك البرامج  .برنامج دراسى لمرحلة البكالوریوس ١٢یتواجد بالكلیة 
  -:یليومجاالت التوظیف للخریجین والتى یمكن استعراضھا فیما 

  م  ااء - ١

تتضمن معارف ومھارات  ویعمل بنظام الساعات المعتمده، اإلنجلیزیةالدراسة بالبرنامج باللغة 
منھ مع التركیز على مراقبة جودة الغذاء آغذیة بصورة نتاج األإمجال  يذھنیة ومھنیة وعملیة ف

العلوم األساسیة الخاصة بالزراعة  يبنى البرنامج علویُ  .واالختبارات الضروریة للتأكد من سالمة الغذاء
فرص عمل  تتضمن. دة والشئون الصحیةإلى جانب علوم المیكروبیولوجیا، الكیمیاء، مراقبة الجو

العمل في مصانع األغذیة، منظمات وھیئات مراقبة جودة الغذاء، شركات استیراد وتصدیر  الخریجین
  .األغذیة، إدارات التموین ومعامل تحلیل األغذیة، مراكز البحوث العلمیة

٢ -  راا ا م  

یھتم البرنامج باالستخدام السلیم للمعدات المستخدمة في و ،بنظام الساعات المعتمده البرنامج یعمل
ویقدم البرنامج باإلضافة إلى العلوم األساسیة . المراحل المختلفة من نظم اإلنتاج والتصنیع الزراعي

خصصة تغطى تخصصات الطاقة الزراعیة واآلالت، توالتطبیقیة في الھندسة والزراعة مقررات م
عد الحصاد، ھندسة الري، الصرف الزراعي، وھندسة المباني الزراعیة التصنیع الغذائي، ھندسة ما ب

في محطات المیكنة الزراعیة، شركات استصالح  ویتاح لخریجي البرنامج العمل .وھندسة البیئة الحیویة
األراضي، مشاریع الري والصرف الزراعي، محطات حصاد وتدریج المحاصیل، شركات اإلنشاءات 

  .اآلالت الزراعیة، ومصانع األغذیة واألعالف ومراكز البحوث العلمیة الزراعیة، توكیالت بیع

٣ -  مإدارة رات اوا  

 بدراسة امجنویھتم البر .ھو احد البرامج الحدیثة بالكلیة والذى یعمل بنظام الساعات المعتمدة
نیة على التحلیل العلمي الجوانب االقتصادیة وادارة المؤسسات الزراعیة فنیا ودراسات الجدوى المب

مجموعة  مجال الزراعة يف ساسیةلى العلوم األإلمدخالت ومخرجات المشروع ویقدم البرنامج باإلضافة 
ویتاح . التطبیقیة في مجال ادارة االعمال والمشروعات الزراعیة ونظم التسویق المختلفةمن العلوم 

راعي ومحطات حصاد وتدرج الحاصالت في المزارع وشركات التسویق الز لخریجي البرنامج العمل
ومراكز البحوث  البستانیة والمحاصیل الحقلیة واعمال دراسات الجدوى والدراسات االقتصادیة الفنیة

  .العلمیة

٤ -  و  ما  

منھ آغذیة بصورة نتاج األإیشمل ھذا البرنامج معارف ومھارات ذھنیة ومھنیة وعملیة في مجال 
ضم تخصصین رئیسین ھما الصناعات الغذائیة وتكنولوجیا األلبان ویبنى البرنامج على العلوم وھو ی

 م ھندسةلاألساسیة الخاصة بالزراعة إلى جانب علوم المیكروبیولوجیا، الكیمیاء، تغذیة اإلنسان وع
راقبة جودة في مصانع األغذیة، منظمات وھیئات م ولخریج ھذا البرنامج فرصة العمل. التصنیع الغذائى

 يلإالغذاء، شركات استیراد وتصدیر األغذیة، إدارات التموین ومعامل تحلیل األغذیة وھذا باإلضافة 
  .ومراكز البحوث العلمیة خصائیو التغذیة العالجیة بالمستشفیاتأ

٥ -  د اا م  

كبر في مجال أبدرجة یشمل ھذا البرنامج معارف ومھارات ذھنیة ومھنیة وعملیة تھم الطالبات 
غذیة نتاج األإالصحة العامة واالسعافات وتنسیق المنزل واعمال المالبس والتصمیم الداخلي للمنزل و

ویبنى البرنامج على العلوم األساسیة الخاصة بالزراعة، الصحة  .منھ والتغذیة العالجیةآبصورة 
فرص یتاح لخریجات ھذا البرنامج و. سانواالسعاف، بجانب علوم المكروبیولوجیا، الكیمیاء، تغذیة اإلن



 

    
 

١٩ 

 في مصانع األغذیة، إدارات التموین ومعامل تحلیل األغذیة واخصائیو التغذیة بالمستشفیات العمل
  .ومراكز البحوث العلمیة

٦ -  ا م  

یرتكز البرنامج في  .الزینة ونباتات والفاكھة محاصیل الخضر إنتاج یختص ھذا البرنامج بمجاالت
 وأمراض واالقتصاد، والمیاه، والتربة النبات، تربیة األساسیة، باإلضافة الى علوم االكادیمیة على العلوم دراستھ

 وتتضمن .البرنامج ھذا في التخرج متطلباتك الزراعیِة، والھندسة الریفي، واالجتماع النبات، ووقایھ النبات،

 والتقاوي البذور إنتاج وشركات الزراعیة، األعمال تشركا في العمل البرنامج ھذا في للخریجین التوظف فرص
 ومراكز الزراعیة، الحاصالت وتعبئة وتدریج فرز ومحطات الحیویة، ومختبرات التكنولوجیا والشتالت،

  .ومراكز البحوث العلمیة الزراعي اإلرشاد

  م ارا واه  - ٧

 الزراعة، في األساسیة إلى العلوم باإلضافةو والمیاه، األراضي یختص ھذا البرنامج بدراسة مجاالت
 واإلنتاج واالقتصاد، الزراعیِة، المیاه والھندسة وعلوم األراضي علوم على األكادیمي بناءه في البرنامج ویرتكز

 للخریجین فیالتوظ فرص وتتضمن .البرنامج اذفي ھ التخرج متطلبات الستیفاء الریفي، واالجتماع النباتي،

 تحلیل ومعامل والمعدنیة العضویة وشركات األسمدة األراضي استصالح شركات في العمل البرنامج فیھذا
  .والخاصة الجھات الحكومیة في ومراكز األبحاث والصرف الري ومشاریع والمیاه األراضي

٨ -   ا م  

على مسایره قادرا یكون  الحقلیة خریج في مجال انتاج وتربیھ المحاصیل إعداد إلىیھدف البرنامج 
 التربةِ  النبات، تربیة: مجاالت في السوق الخارجي عن طریق دراسة عدد من المقررات الدراسیة اتاحتیاج

 متطلبات الزراعیِة الستیفاء والھندسة واالجتماع الریفي، النبات وقایة النبات، أمراض االقتصاد، والمیاه،
، نتاج البذور والتقاويإفي شركات  لھ فرص العمل یتسنى البرنامج وفقا لمعاییر محدده وبالتالي ھذا في التخرج

الزراعي ومراكز  اإلرشاد الزراعیة، ومراكز الحاصالت وتعبئة وتدریج فرز ومحطات، الشركات الزراعیة
  .البحوث العلمیة

  اام م امج  - ٩

 الحیواني اإلنتاج برنامج لخریجي الالزمة والمھارات المعارف دراسة مجموعة إلىیھدف ھذا البرنامج 
 وتجھیز وتداول واالقتصاد، واألمراض، الحیوان وصحة الحیویة، والكیمیاء الوراثة، علوم وتعتبر الداجني أو

 والفسیولوجي، الحیوان، تربیة تمجاال في التخصصیة العلوم بجانب الزراعیة، والمیكنھ الحیوانیة، المنتجات

وتتضمن فرص العمل المتاحة  .البرنامج ھذاى خریج مواصفات تیفاءالس ضروریة اإلنتاج، ونظم والتغذیة،

 االصطناعي، التلقیح ومحطات التجاریة، والداجنى الحیواني اإلنتاج مشروعات في العمل البرنامج ھذا لخریجي

  .العلمیة البحوث ومراكز األعالف، وتجارة وفحص وتحلیل الحیویة، التكنولوجیا ومختبرات األعالف، ومصانع

٠١ -  وة اا م  

 السمكي برنامج اإلنتاج لخریجي والمھارات الالزمة المعارف دراسة مجموعة إلىیھدف ھذا البرنامج 
 االسماك، وتجھیز وتداول واالقتصاد، وصحة االسماك واألمراض، الحیویة، والكیمیاء الوراثة، علوم وتعتبر
 ونظم اإلنتاج والصید المختلفة، والتغذیة، والفسیولوجي، اك،مجاالت انتاج االسم في التخصصیة العلوم بجانب

 العمل البرنامج ھذا وتتضمن فرص العمل المتاحة لخریجي .البرنامج ھذا خریج مواصفات الستیفاء ضروریة

 وفحص وتحلیل الحیویة، ومختبرات التكنولوجیا األعالف، ومصانع التجاریة، اإلنتاج السمكي مشروعات في

  .العلمیة البحوث ومراكز الف،األع وتجارة

  
  



 

    
 

٢٠ 

  م و ات   - ١١

 بین على التكامل مبنى والبرنامج متعددة، بینیة لمجموعة تخصصات ھسم ھذا البرنامج بضمتی

 المعارف وتتسم طبیعة الدراسة بتكامل الزراعي والحیوان والمبیدات، وأمراض النبات، الحشرات، علوم

 والكیمیائیة والحیویة والطبیعیة الثقافیة المفاھیم على والتركیز والبیئیة، لوجیة،في العلوم البیو والمفاھیم

 اآلفات، انتشار من الوقایة كما تھتم بطرق. واقتصادیا بیئیا المالئمة المكافحة طرق أفضل إلیجاد

 ت،اآلفا ومكافحة النبات وقایة في العمل لمجال باإلضافة .اإلصابة في حاالت والعالج والتشخیص،

التجاري  واإلنتاج الزراعیة، الكیماویات تتضمن صناعات فرص التوظیف للخریجین وبالتالي فإن

 متبقیات تحلیل ومعامل المبیدات، وتجارة والحریر، العسل وإنتاج الحیویة، المكافحة لمواد المكثف

  .الزراعیة المتخصصة البحوث ومحطات المبیدات،

١٢ -   مجما ا راا  

 االنشطة الزراعیة من حیث انتاجتتضمن مجمل وھو یتضمن مجموعة من المعارف والمھارات 

ووقایة الحاصالت  والسمكي وانتاج االغذیة والداجنى المحاصیل الحقلیة والبستانیة واالنتاج الحیواني

امج االخرى التركیز على تلك المعارف والمھارات یكون اقل من البر وبالتالي فان .الزراعیة من االفات

  .مارسھا الخریجین وتتاح لھ جمیع فرص العمل السابقة بالبرامج المختلفةی نظرا لتنوع االنشطة التي

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

    
 

٢١ 

  بالكلیةسیاسات القبول بالفرقة األولى 

 یتم قبول الطالب بالبرامج المختلفه وفقا للقواعد االتیة

 قواعد التشعیب البرنامج م

 زراعة عام  ١

  )علمي علوم فقط(ب ثانویة عامة تقبل طال -

 تقوم الطالب بكتابة وترتیب الرغبات -
 یتم التفضیل على أساس مجموع الثانویة  العامة  -
 .یتم تحدید العدد بناًء على قرار مجلس الكلیة التابع لھ للبرنامج -

 الھندسة الزراعیة ٢

  )علمي ریاضة فقط(تقبل طالب ثانویة عامة  -

 ب الرغباتتقوم الطالب بكتابة وترتی -
 یتم التفضیل على أساس مجموع الثانویة  العامة  -
 .یتم تحدید العدد بناًء على قرار مجلس القسم التابع لھ للبرنامج -

٣ 
برنامج إدارة األعمال والمشروعات 

 الزراعیة

  ).علمي ریاضة+ علمي علوم (تقبل طالب ثانویة عامة  -

 تقوم الطالب بكتابة وترتیب الرغبات -
 لى أساس مجموع الثانویة  العامة یتم التفضیل ع -
 .یتم تحدید العدد بناًء على قرار مجلس القسم التابع لھ للبرنامج -

٤ 
  برنامج سالمة الغذاء

برنامج ممیز بمصروفات باللغة (
 )اإلنجلیزیة 

  )علمي علوم فقط(تقبل طالب ثانویة عامة  -

 تقوم الطالب بكتابة وترتیب الرغبات -
مجموع اللغة + ع الثانویة  العامة یتم التفضیل على أساس مجمو -

 .اإلنجلیزیة
 .یتم تحدید العدد بناًء على قرار المجلس األكادیمي للبرنامج -

 أ   ا وا اا ما ا  ب اا  

بتاریخ  ٣٥٩جلس الكلیة رقم الكلیة تبنت معاییر معلنة لالنضمام للبرامج المختلفة بالكلیة وهى معتمدة من م

  وهى تعتمد على االتى ٢٠/٦/٢٠١١

  )) اح  ل ا ا((ااد ا ل ا   -أ 
  

  ا ا  ل ا اد اا  

  أساسیـات البساتیـــــن  -أساسـیات المحــاصیـل   اإلنتــاج الزراعــي العام  ١

  كیمــیاء تحلیـلیـــــة  -أساسـیات األراضـــي   راضــي والمیـــاهاأل  ٢

  كیمیــاء حیویـة  -أساسیات الصنــاعات الغذائیـــة   علوم وتكنولوجیا األغذیة   ٣

  كیمیــاء حیویــة -أساسیات الصنـاعات الغذائیـــة   االقتصــاد المنــزلي   ٤

  أساسیــات إنتـاج حیوانـي  -وان فسیولوجــي حیــ  اإلنتــاج الحیـوانـي   ٥

  كیمیـاء حیویــة  -وراثــة  -فسیولوجــي حیــوان   الثــروة السمكیـــة  ٦

  إنتــاج المحــاصیــــل  -أساسیـات محــاصیـل   المحــاصیــــــل   ٧

  إنتـــاج بساتیــــــن -أساسیــات بساتیــن   البـساتیـــــــن   ٨

  میكروبیولوجي  -كیمیاء عضویة  -حشرات  -یوان زراعــي ح  وقــــایة النــبات  ٩

  



 

    
 

٢٢ 

  :ر اا    - ب 

  .تحـدد لجنــة شئون الطــالب األعــداد المطلوبة لكـل شعبــة طبــقاً للعدد الكلــى للدفعة- ١

الب تنازلیاً وطبقاً شعبة للطالب الحاصلین على التقدیر األعلى بعد ترتیب الط بأي االلتحاقتعطى أولویة - ٢

  .لألعداد المقررة لكل شعبة

یشترط لاللتحاق بإحدى الشعب النجاح في المواد المؤھلة لھا في الفرقتین األولى والثانیة مع مراعاة الترتیب - ٣

  .العام

  .مادتین لیس لدیـھ الحق فــى التظلم من توزیعھ علــى أحد الشعب علــى غیر رغبتھ فيالطالب الراسب - ٤

  .تحتم علــى الطــالب ترتیــب اختیاراتــھ لجمیـع الشعب المذكــــورة بعالیـــــــھی- ٥

یسمح للطالب فقط بتغییر استمارات رغباتھم قبل انعقاد لجنة شئون الطالب المعنیة بالبت فى توزیع الطالب - ٦

  .نـــة المعینــــةقبل بدء الدراسة وعلیــھ لن یسمح للطـــالب بتغییر الشعب بعــد انعقـــاد اللج

یتم تسلیم استمارات الرغبات للطالب قبل نھایة امتحانات الفصل الدراسي الثانى ویتم تسلیمھا لشئون الطالب - ٧

  .خالل األسبوع األخیر من التدریب الصیفي مباشرة مـع التوقیــع على تسلیم االستمارة واستــالم اإلیصـال

  .فى الوقت المحدد یتم توزیعھ طبقاً الحتیاجات األقسام ولیس لھ حق التظلم الطالب الذي لم یسلم استمارة رغباتھ- ٨

 :الیه التظلم من التشعیب

وكیل الكلیة لشئون الطالب خالل أسبوعًا واحدًا من إعالن / د.للطالب الحق في أن یتقدم بتظلم للسید ا •

  .نتیجة التشعیب

على أن یحدد ) رة مطبوعة بقسم شئون الطالبتوجد االستما(یمأل الطالب استمارة التظلم من التشعیب  •

 .فیها رغبته األصلیة وأسباب التظلم

 .وكیل الكلیة ویعرضها على لجنة شئون الطالب الالحقة/ د.یتم فحص التظلمات بواسطة السید ا •

وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب ال تقل / د.عمید الكلیة والسید ا/ د.یتم التحویل في فترة یحددها ا •

 .عن أسبوعان من تاریخ إعالن نتیجة التشعیب بحیث ال تتعدى األسبوع الثاني من بدایة الدراسة

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

    
 

٢٣ 

  رارات ااا ا  

 اوا: 

في  بمعدل ساعتین نظري اسبوعیا طوال العام الدراسي وتعتبر مادة رسوب أو نجاح وال تدخل) ١٠٠خ (لغة انجلیزیة * 
  .المجموع علي أن یعقد االمتحان في نھایة العام الجامعي وال تمنع النقل الي السنة التالیة

تعتبر مادة رسوب أو نجاح وال تدخل في المجموع علي -حاسب الي بمعدل ساعتین نظري اسبوعیا في الفصل الدراسي األول * 
  .  نقل الي السنة التالیةأن یعقد االمتحان في نھایة الفصل الدراسي األول وال تمنع ال

بواقع  الفصل الدراسى الثانىفى ) ١١٣خ (مدخل لعلم الجودة  مادةفى الفصل الدراسى االول و ) ١١٤خ (حقوق انسان مادة * 
  .ساعتین نظرى خالل كل فصل دراسى

  

ما ا:  

 لعام الدراسي وتعتبر مادة رسوب أو نجاح وال تدخل في المجموع علي أن یعقدبمعدل ساعتین نظري اسبوعیا طوال ا إنجلیزیةلغة * 
  .االمتحان في نھایة العام الجامعي وال تمنع النقل الي السنة التالیة

 بعد انتھاء الفصل الدراسي الثانى یخوض الطالب المقیدین بالفرقھ الثانیة التدریب الصیفى والمستھدف تعریف طالب الفرقھ الثانیة*
بمجاالت دراسة والتسھیالت المادیة الداعمھ للبرنامج وكذلك فرص التوظیف التى ستتاح للخریجین على ان یعقبھا تسجیل الطالب 

  .استمارة تحدید الرغبات التسع لطالب الكلیة
  

  الفصل الدراسـى الثاني  الفصل الدراسـى األول

  اســم المقــــرر  كود
نظر
 ى

عم
 لى

وحدا
  ـرراســم المقـــ  كود ت

نظر
 ى

عم
 لى

وحدا
 ت

  ١٠١ ن
  نبات زراعى أ

  )وتشریح مورفولوجى(
٤  ٤  ٢  

 ن
١٠٢  

نبات زراعى ب 
  )تقــــسیم(

٤  ٤  ٢  

ض
١٠٣  

  ٤  ٤  ٢  كیمیاء عضویة  ١٠٤و  ٤  ٤  ٢  كمیاء غیر عضویة

  ٤  ٤  ٢  حیوان زراعي عام  ١٠٥و
ض

١٠٦  
زیاء وآرصاد یف

  جویة
٤  ٢  ٣  

  ٣  ٢  ٢  ت بساتینأساسیا  ١٠٨ب  ٣  ٢  ٢  )تفاضل وتكامل(ریاضة   ١٠٧خ

 ٣ ٢ ٢ فسیولوجي حیوان  ١١٠ح  ٣  ٢  ٢  المحاصیل أساسیات  ١٠٩م

  ٣  ٢  ٢  اقتصاد زراعي  ١١٢ق  ٣  ٢  ٢  اقتصاد عام  ١١١ق

  ٢١  ١٦  ١٣  االجمالى  ٢١  ١٨  ١٢  االجمالى

 اراول اا  ما راا ا  

  اســم المقــــرر  كود
نظر
 ى

عم
 لى

وحدا
 نظرى  اســم المقــــرر  كود ت

عم
 لى

وحدا
 ت

 ص
٢٠١  

  ٤  ٤  ٢  حشرات عامة  ٢٠٢ و  ٤  ٤  ٢  كیمیاء حیویة زراعیة

 ح
٢٠٣  

أساسیات انتاج حیواني 
  ودواجن

 ض ٤ ٤ ٢
٢٠٤  

  ٣  ٢  ٢  كمیاء تحلیلیة

 ب
٢٠٥  

 ص  ٣  ٢  ٢  انتاج بساتین عام
٢٠٦  

اساسیات الصناعات 
  الغذائیة وااللبان

٤  ٤  ٢  

 ن
٢٠٧  

ساسیات ا
  میكروبیولوجــى

 ن  ٣  ٢  ٢
٢٠٨  

فسیولوجـــــى 
  نبـــــــات

٣  ٢  ٢  

 ض
٢٠٩  

 ن  ٤  ٤  ٢  اساسیات اراضي
٢١٠  

  ٣  ٢  ٢  وراثـــــــة

 ق
٢١١  

  ٤  ٤  ٢  عامانتاج محاصیل   ٢١٢ م  ٢  -  ٢  ریفيمجتمع 

  ٢١  ١٨  ١٢  االجمالى  ٢٠  ١٦  ١٢  اإلجمالي



 

    
 

٢٤ 

وا ا رات اا ا  ا راا  

١-  رارات اماا مراج ا ا  
ا ا:  

 عملي تخصصىتدریب  یتطلب على الطالب المقید بالبرنامج بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للفرقه الثالثة أداء* 

لصیفیة ویكون التدریب لمدة شهر على األقل خالل العطلة امؤسسات االنتاجیه المتخصصه أحد ال فيبمرافق الكلیة المختلفة أو 

 التدریب ونظام توزیع الطالب وال وأماكنمجاالت  الجامعينهایة العام  فيمجلس الكلیة بناء على اقتراحات مجالس األقسام  ویحدد

وال یمنح  التاليویتم تدریب الطالب المتخلفین عن التدریب مع طالب العام  أو جزئیاً  كلیاً  الصیفيالطالب من التدریب  اعفاءیجوز 

  .حضر التدریب ونجح فیه إذا إالة البكالوریوس الطالب درج

اا ا:  

 اراول اا   اراا ما  

  وات    مي  اســم المقــــرر  كود  وات    مي  اســم المقــــرر  كود

ب ز   ٣  ٢  ٢  تربیة نبات  ٣٠١م ز 
٣٠٢  

زینة ونباتات طبیة 
  وعطریة

٤  ٤  ٢  

ھـ ز 
٣٠٧  

مساحة ومباني 
  زراعیة

ض ز   ٤  ٤  ٢
٣٠٤  

  ٣  ٢  ٢  إصالح أراضي

ض ز 
٣٠٥  

  ٣٠٦خ ز   ٤  ٤  ٢  تغذیة نبات
صحة حیوان 

  ودواجن
٣  ٢  ٢  

  ٣٠٣م ز 
محاصیل زیتیة 

  وأعالف
  ٣  ٢  ٢  الحشائش ومقاومتھا  ٣٠٨م ز   ٣  ٢  ٢

ب ز 
٣٠٩  

ھـ ز   ٣  ٢  ٢  إنتاج فاكھة
٣١٠  

 ٤ ٤ ٢ میكنة زراعیة

ح ز 
٣١١  

  ٣  ٢  ٢  مبادئ إحصاء  ٣١٢م ز   ٣  ٢  ٢  إنتاج دواجن

  ٢٠  ١٦  ١٢  يجمالإلا  ٢٠  ١٦  ١٢  جمالياإل

 اراول اا   اراا ما  

  وات    مي  اســم المقــــرر  كود  وات    مي  اســم المقــــرر  كود

  ٤١٣أ ز 
تكنولوجیا ألبان 

  ومنتجاتھا
ص ز   ٤  ٤  ٢

٤٠٢  
تكنولوجیا حفظ 

  أغذیة
٤  ٤  ٢  

ب ز   ٣  ٢  ٢  دورة زراعیة  ٤٠٣م ز 
٤١٢  

  ٣  ٢  ٢  إنتاج خضر

  ٤  ٤  ٢  أمراض نبات  ٤٠٨ن ز   ٤  ٤  ٢  حیوانتغذیة   ٤٠٥ح ز 

ض ز 
٤٠٧  

  ٣  ٢  ٢  نحل ودیدان حریر  ٤٠٤و ز   ٣  ٢  ٢  ري وصرف

  ٤٠٩و ز 
 اقتصادیةحشرات 

  ومقاومتھا
ص ز   ٤  ٤  ٢

٤٠٦  
 ٤ ٤ ٢ صناعات ریفیة

ق ز 
ق ز   ٣  ٢  ٢  إدارة مزارع  ٤١١

٤١٠  
  ٣  ٢  ٢  اد زراعيإرش

  ٢١  ١٨  ١٢  اإلجمالي  ٢١  ١٨  ١٢  اإلجمالي



 

    
 

٢٥ 

٢ -  رارات اهاوا راا م  
  

ا ا:  

 عملي تخصصىتدریب  یتطلب على الطالب المقید بالبرنامج بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للفرقه الثالثة أداء* 

ویكون التدریب لمدة شهر على األقل خالل العطلة الصیفیة مؤسسات االنتاجیه المتخصصه أحد ال فيالمختلفة أو  بمرافق الكلیة

 التدریب ونظام توزیع الطالب وال وأماكنمجاالت  الجامعينهایة العام  فيمجلس الكلیة بناء على اقتراحات مجالس األقسام  ویحدد

وال یمنح  التاليویتم تدریب الطالب المتخلفین عن التدریب مع طالب العام  أو جزئیاً  لیاً ك الصیفيالطالب من التدریب  اعفاءیجوز 

  .حضر التدریب ونجح فیه إذا إالالطالب درجة البكالوریوس 

  : ااا

 اراول اا   اراا ما  

  وات    مي  اســم المقــــرر  كود  وات    مي  اســم المقــــرر  كود

خ ض 
٣٠١  

 ض ض  ٣  ٢  ٢  لوجیاوجی
٣٠٢  

مینرالوجیا 
  األراضي

٣  ٢  ٢  

ن ض 
٣٠٥  

ض ض   ٤  ٤  ٢  تغذیة نبات
٣٠٤  

عالقة التربة 
  بالماء والنبات

٣  ٢  ٢  

ض ض 
٣٠٣  

ض ض   ٣  ٢  ٢  طبیعة أراضي
٣٠٦  

تكوین 
ومورفولوجي 

  أراضي

٣  ٢  ٢  

ھـ ض 
٣٠٧  

مساحة ومباني 
  زراعیة

ض ض   ٤  ٤  ٢
٣٠٨  

كیمیاء أراضي 
  ومیاه

٤  ٤  ٢  

ض ض 
٣٠٩  

م ض   ٣  ٢  ٢  كیمیاء طبیعیة
٣١٢  

 ٣ ٢ ٢ مبادئ إحصاء

ن ض 
٣١١  

فسیولوجي نبات 
  خاص

ھـ ض   ٣  ٢  ٢
٣١٠  

  ٤  ٤  ٢  میكنة زراعیة

  ٢٠  ١٦  ١٢  اإلجمالي  ٢٠  ١٦  ١٢  اإلجمالي

 اراول اا   اراا ما  

  وات    يم  اســم المقــــرر  كود  وات    مي  اســم المقــــرر  كود

ض ض 
٤٠٧  

ض ض   ٣  ٢  ٢  ري وصرف
٤٠٦  

  ٤  ٤  ٢  خصوبة أراضي

ض ض 
٤٠٣  

ض ض   ٤  ٤  ٢  أراضي استصالح
٤٠٤  

  ٣  ٢  ٢  أراضيصیانة 

ض ض 
٤٠٥  

  ٤٠٨ق ض   ٣  ٢  ٢  أسمدة وتسمید
 اقتصادیات

  أراضي
٣  ٢  ٢  

ض  ض
٤٠١  

میكروبیولوجي 
  أراضي

  ٤٠٢م ض   ٤  ٤  ٢
تصمیم وتحلیل 

  تجارب
٣  ٢  ٢  

  ٤٠٩ض  م
ج محاصیل إنتا

  خاص
 ٤ ٤ ٢ بساتین خاص  ٤١٠ب ض   ٣  ٢  ٢

ض ض 
٤١١  

 محصر وتقسی
  أراضي

ض ض   ٣  ٢  ٢
٤١٢  

  ٣  ٦  -  بحث ومناقشات

  ٢٠  ٢٠  ١٠  اإلجمالي  ٢٠  ١٦  ١٢  اإلجمالي



 

    
 

٢٦ 

  م  و ارات ارا ا- ٣
ا ا:  

 عملي تخصصىتدریب  یتطلب على الطالب المقید بالبرنامج بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للفرقه الثالثة أداء* 

ویكون التدریب لمدة شهر على األقل خالل العطلة الصیفیة مؤسسات االنتاجیه المتخصصه أحد ال فيبمرافق الكلیة المختلفة أو 

 التدریب ونظام توزیع الطالب وال وأماكنمجاالت  الجامعينهایة العام  فيعلى اقتراحات مجالس األقسام  مجلس الكلیة بناء ویحدد

وال یمنح  التاليویتم تدریب الطالب المتخلفین عن التدریب مع طالب العام  أو جزئیاً  كلیاً  الصیفيالطالب من التدریب  اعفاءیجوز 

  .دریب ونجح فیهحضر الت إذا إالالطالب درجة البكالوریوس 

  : ااا

 اراول اا   اراا ما  

  وات    مي  اســم المقــــرر  كود  وات    مي  اســم المقــــرر  كود

ص ع 
٣٠١  

ص ع   ٣  ٢  ٢  حفظ أغذیة
٣٠٢  

تكنولوجیا تكثیف 
  وتجفیف وتغلیف

٤  ٤  ٢  

  ٣٠٤أ ع   ٤  ٤  ٢  لبن سائل ومعامالتھ  ٣٠٣أ ع 
المنتجات  . ت

  الدھنیةواللبنیة 
٤  ٤  ٢  

ص ع 
٣٠٥  

تكنولوجیا تبرید 
  وتجمید

ع  ص  ٤  ٤  ٢
٣٠٦  

  ٣  ٢  ٢  تعبئة وتغلیف

ح ع 
٣٠٧  

ص ع   ٣  ٢  ٢  إنتاج لبن ولحم
٣٠٨  

  ٢  -  ٢  تغذیة إنسان

ص ع 
٣٠٩  

ھندسة مصانع 
  األغذیة واأللبان

ص ع   ٣  ٢  ٢
٣١٠  

تكنولوجیا زیوت 
 ودھون وسكر

٤ ٤ ٢ 

ص ع 
٣١١  

كیمیاء حیویة 
  خاص

  ٣  ٢  ٢  مبادئ إحصاء  ٣١٢م ع   ٣  ٢  ٢

  ٢٠  ١٦  ١٢  اإلجمالي  ٢٠  ١٦  ١٢  اإلجمالي

 اراول اا   اراا ما  

  وات    مي  اســم المقــــرر  كود  وات    مي  اســم المقــــرر  كود

  ٤٠٣أ ع 
ألبان متخمرة 

ومثلوجات لبنیة 
  ثانویة  نواتجو

  ٤٠٤أ ع   ٤  ٤  ٢
تكنولوجیا صناعة 

  الجبن
٤  ٤  ٢  

ص ع 
٤٠١  

أغذیة  كیمیاء
  وألبان

ص ع   ٤  ٤  ٢
٤٠٢  

  ٤  ٤  ٢  تحلیل أغذیة وألبان

ص ع 
٤٠٥  

میكروبیولوجیا 
  أغذیة

  ٤١٠أ ع   ٤  ٤  ٢
میكروبیولوجیا 
  ألبان ومنتجاتھا

٤  ٤  ٢  

ص ع 
٤٠٧  

مراقبة الجودة 
  وشئون صحیة

ص ع   ٣  ٢  ٢
٤٠٦  

  ٣  ٢  ٢  ة صناعات میكروبی

ص ع 
٤٠٩  

تكنولوجیا الحبوب 
  ومنتجاتھا

  ٤٠٨ق ع   ٣  ٢  ٢
إدارة  صادیاتاقت

مصانع األغذیة 
 واأللبان

٢ - ٢ 

ص ع 
٤١١  

تكنولوجیا لحوم 
  وأسماك

ص ع   ٣  ٢  ٢
٤١٢  

  ٣  ٦  -  بحث ومناقشات

  ٢٠  ٢٠  ١٠  اإلجمالي  ٢١  ١٨  ١٢  اإلجمالي



 

    
 

٢٧ 

  ا ادم رات ارا ا-٤
  

ا ا:  

 عملي تخصصىتدریب  نتهاء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للفرقه الثالثة أداءیتطلب على الطالب المقید بالبرنامج بعد ا* 

ویكون التدریب لمدة شهر على األقل خالل العطلة الصیفیة مؤسسات االنتاجیه المتخصصه أحد ال فيبمرافق الكلیة المختلفة أو 

 التدریب ونظام توزیع الطالب وال وأماكنمجاالت  معيالجانهایة العام  فيمجلس الكلیة بناء على اقتراحات مجالس األقسام  ویحدد

وال یمنح  التاليویتم تدریب الطالب المتخلفین عن التدریب مع طالب العام  أو جزئیاً  كلیاً  الصیفيالطالب من التدریب  اعفاءیجوز 

  .حضر التدریب ونجح فیه إذا إالالطالب درجة البكالوریوس 

  : ااا

  
  

 اراول اا   اراا ما  

  وات    مي  اســم المقــــرر  كود  وات    مي  ـم المقــــرراسـ  كود

ص د 
٣٠١  

ض د   ٤  ٤  ٢  صناعات غذائیة
٣٠٢  

میكروبیولوجي أغذیة 
  وألبان

٤  ٤  ٢  

ص د 
٣١١  

كیمیاء حیویة 
  خاص

ص د   ٣  ٢  ٢
٣٠٨  

  ٢  -  ٢  تغذیة إنسان

  ٣  ٢  ٢  زھور وتنسیق داخلي  ٣٠٦ب د   ٣  ٢  ٢  فسیولوجي إنسان  ٣٠٥ح د 

  ٤  ٤  ٢  أمومة وطفولة  ٣٠٤خ د   ٢  -  ٢  علم نفس  ٣٠٧خ د 

  ٣٠٩ح د 
صحة عامة 

  وإسعاف
  ٣١٠خ د   ٤  ٤  ٢

أنسجة ومنسوجات 
 وفنون

٤ ٤ ٢ 

  ٣٠٣ح د 
إسكان وإدارة 

  منزلیة
  ٣  ٢  ٢  مبادئ إحصاء  ٣١٢م د   ٣  ٢  ٢

  ٢٠  ١٦  ١٢  اإلجمالي  ١٩  ١٤  ١٢  اإلجمالي

 اراا ولا   اراا ما  

  وات    مي  اســم المقــــرر  كود  وات    مي  اســم المقــــرر  كود

  ٤٠١ص د 
كیمیاء أغذیة 

  وألبان
ص د   ٤  ٤  ٢

٤٠٢  
تحلیل أغذیة 

  وألبان
٤  ٤  ٢  

  ٤٠٩ص د 
تكنولوجیا الحبوب 

  ومنتجاتھا
ص د   ٣  ٢  ٢

٤٠٨  
  ٤  ٤  ٢  إعداد وجبات

  ٤١١ص د 
حوم تكنولوجیا ل
  وأسماك

ص د   ٣  ٢  ٢
٤٠٦  

  ٣  ٢  ٢  صناعات ریفیة

  ٣  ٢  ٢  إرشاد زراعي  ٤١٠ق د   ٣  ٢  ٢  إنتاج دواجن  ٤٠٧ح د 

  ٤١٣أ د 
تكنولوجیا ألبان 

  ومنتجاتھا
 ٣ ٢ ٢ نحل ودیدان حریر  ٤٠٤و د   ٤  ٤  ٢

ص د   ٣  ٢  ٢  تنمیة مجتمع  ٤٠٥ق د 
٤١٢  

  ٣  ٦  -  بحث ومناقشات

  ٢٠  ٢٠  ١٠  اإلجمالي  ٢٠  ١٦  ١٢  اإلجمالي



 

    
 

٢٨ 

  م امج اام واوارات ارا ا -٥
ا ا:  

 عملي تخصصىتدریب  یتطلب على الطالب المقید بالبرنامج بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للفرقه الثالثة أداء* 

ویكون التدریب لمدة شهر على األقل خالل العطلة الصیفیة االنتاجیه المتخصصه  مؤسساتأحد ال فيبمرافق الكلیة المختلفة أو 

 التدریب ونظام توزیع الطالب وال وأماكنمجاالت  الجامعينهایة العام  فيمجلس الكلیة بناء على اقتراحات مجالس األقسام  ویحدد

وال یمنح  التاليطالب المتخلفین عن التدریب مع طالب العام ویتم تدریب ال أو جزئیاً  كلیاً  الصیفيالطالب من التدریب  اعفاءیجوز 

  .حضر التدریب ونجح فیه إذا إالالطالب درجة البكالوریوس 

  : ااا

  
  

 اراول اا   اراا ما  

  وات    مي  اســم المقــــرر  كود  وات    مي  اســم المقــــرر  كود

ھـ ح 
٣٠٧  

مساحة ومباني 
  زراعیة

  ٣  ٢  ٢  مبادئ إحصاء  ٣١٢م ح   ٤  ٤  ٢

ح ح 
٣٠٣  

فسیولوجیا الغدد 
  الصماء

ق ح   ٣  ٢  ٢
٣٠٤  

تسویق وتعاون 
  زراعي

٣  ٢  ٢  

ح ح 
٣٠٥  

أساسیات تغذیة 
  حیوان ودواجن

ح ح   ٤  ٤  ٢
٣١٠  

تغذیة حیوان 
  ودواجن

٤  ٤  ٢  

ح ح 
٣٠١  

ح ح   ٣  ٢  ٢  إنتاج ماشیة لبن
٣٠٨  

  ٣  ٢  ٢  إنتاج ماشیة لحم

ح ح 
٣١١  

ح ح   ٣  ٢  ٢  إنتاج دواجن
٣٠٢  

 ٤ ٤ ٢ تفریخ وحضانة

ح ح 
٣٠٩  

خ ح   ٣  ٢  ٢  إنتاج أسماك
٣٠٦  

صحة حیوان 
  ودواجن

٣  ٢  ٢  

  ٢٠  ١٦  ١٢  اإلجمالي  ٢٠  ١٦  ١٢  اإلجمالي

 اراول اا   اراا ما  

  وات    مي  اســم المقــــرر  كود  وات    مي  اســم المقــــرر  كود

م ح 
٤٠١  

ل علف محاصی
  ومراعي

م ح   ٤  ٤  ٢
٤٠٢  

  ٣  ٢  ٢  تصمیم وتحلیل تجارب

أ ح 
٤١٣  

 ألبانتكنولوجیا 
  ومنتجاتھا

ق ح   ٤  ٤  ٢
٤١٠  

  ٣  ٢  ٢  إرشاد زراعي

ح ح 
٤٠٥  

فسیولوجیا تناسل 
  وتلقیح صناعي

ح ح   ٣  ٢  ٢
٤٠٦  

تكوین عالئق وتصنیع 
  أعالف

٤  ٤  ٢  

ح ح 
٤٠٧  

أساسیات تربیة حیوان 
  دواجنو

ص ح   ٣  ٢  ٢
٤٠٨  

لوجیا منتجات تكنو
  حیوانیة

٤  ٤  ٢  

ح ح 
٤٠٩  

إنتاج أغنام 
  صوفتكنولوجیا و

ح ح   ٣  ٢  ٢
٤٠٤  

تحسین الحیوان 
 والدواجن

٣ ٢ ٢ 

ق ح 
٤١١  

اقتصادیات اإلنتاج 
  الحیواني والدواجن

ح ح   ٣  ٢  ٢
٤١٢  

  ٣  ٦  -  بحث ومناقشات

  ٢٠  ٢٠  ١٠  اإلجمالي  ٢٠  ١٦  ١٢  اإلجمالي



 

    
 

٢٩ 

  وة السمكیة برنامج الثرالمقررات الدراسیة ل-٦
ا ا:  

 عملي تخصصىتدریب  یتطلب على الطالب المقید بالبرنامج بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للفرقه الثالثة أداء* 

لتدریب لمدة شهر على األقل خالل العطلة الصیفیة ویكون امؤسسات االنتاجیه المتخصصه أحد ال فيبمرافق الكلیة المختلفة أو 

 التدریب ونظام توزیع الطالب وال وأماكنمجاالت  الجامعينهایة العام  فيمجلس الكلیة بناء على اقتراحات مجالس األقسام  ویحدد

وال یمنح  التاليع طالب العام ویتم تدریب الطالب المتخلفین عن التدریب م أو جزئیاً  كلیاً  الصیفيالطالب من التدریب  اعفاءیجوز 

  .حضر التدریب ونجح فیه إذا إالالطالب درجة البكالوریوس 

  : ااا

  

 اراول اا   اراا ما  

  وات    مي  اســم المقــــرر  كود  وات    مي  اســم المقــــرر  كود

ص س 
٣١١  

كیمیاء حیویة 
  خاص

م س   ٣  ٢  ٢
٣١٢  

  ٣  ٢  ٢  مبادئ إحصاء

  ٣٠٣ح س 
مصادر األسماك 

  وأنواعھا
ض س   ٣  ٢  ٢

٣٠٤  

تربة المیاه و
المزارع 
  السمكیة

٣  ٢  ٢  

  ٣٠٥و س 
تلوث البیئات 

  المائیة
ح س   ٣  ٢  ٢

٣٠٦  
المزارع 
  السمكیة

٣  ٢  ٢  

  ٣٠٧ح س 
بیولوجیا أحیاء 

  مائیة
ح س   ٤  ٤  ٢

٣٠٨  
  ٤  ٤  ٢  تربیة أسماك

ص س 
٣٠٩  

میكروبیولوجیا 
  أسماك

ح س   ٤  ٤  ٢
٣١٠  

فسیولوجیا 
 وتكاثر أسمك

٤ ٤ ٢ 

  ٣٠١ح س 
بالنكتون وأعشاب 

  مائیة
ح س   ٣  ٢  ٢

٣٠٢  
  ٣  ٢  ٢  الطیور المائیة

  ٢٠  ١٦  ١٢  اإلجمالي  ٢٠  ١٦  ١٢  اإلجمالي

 اراول اا   اراا ما  

  وات    مي  اســم المقــــرر  كود  وات    مي  اســم المقــــرر  كود

ح س 
٤٠١  

صید األسماك 
  وتشریعاتھا

  ٤٠٢ م س  ٣  ٢  ٢
تصمیم وتحلیل 

  تجارب
٣  ٢  ٢  

خ س 
٤٠٣  

أمراض األسماك 
  واألحیاء المائیة

ص س   ٣  ٢  ٢
٤٠٤  

المخلفات 
  السمكیة

٣  ٢  ٢  

ح س 
٤٠٥  

ص س   ٤  ٤  ٢  تغذیة أسماك
٤٠٦  

  ٤  ٤  ٢  حفظ األسماك

ض س 
٤٠٧  

تداول وتجھیز 
  األسماك

ص س   ٤  ٤  ٢
٤٠٨  

كیمیاء تحلیل 
  األسماك

٤  ٤  ٢  

ھـ س 
٤٠٩  

ھندسة تصنیع 
  سماكاأل

 ٣ ٢ ٢ إرشاد زراعي  ٤١٠ق س   ٣  ٢  ٢

ق س 
٤١١  

اقتصادیات الثروة 
  السمكیة

  ٣  ٦  -  بحث ومناقشات  ٤١٢ح س   ٣  ٢  ٢

  ٢٠  ٢٠  ١٠  اإلجمالي  ٢٠  ١٦  ١٢  اإلجمالي



 

    
 

٣٠ 

٧ - رارات ااا م  
  

ا ا:  

 عملي تخصصىتدریب  ج بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للفرقه الثالثة أداءیتطلب على الطالب المقید بالبرنام* 

ویكون التدریب لمدة شهر على األقل خالل العطلة الصیفیة مؤسسات االنتاجیه المتخصصه أحد ال فيبمرافق الكلیة المختلفة أو 

 التدریب ونظام توزیع الطالب وال وأماكنمجاالت  الجامعيام نهایة الع فيمجلس الكلیة بناء على اقتراحات مجالس األقسام  ویحدد

وال یمنح  التاليویتم تدریب الطالب المتخلفین عن التدریب مع طالب العام  أو جزئیاً  كلیاً  الصیفيالطالب من التدریب  اعفاءیجوز 

  .حضر التدریب ونجح فیه إذا إالالطالب درجة البكالوریوس 

  : ااا

 اراول اا   اراا ما  

  وات    مي  اســم المقــــرر  كود  وات    مي  ـرراســم المقـــ  كود

  ٣٠٢م م   ٣  ٢  ٢  بیئة وأقلمة محاصیل  ٣٠١م م 
أسس تربیة 

  نبات
٣  ٢  ٢  

  ٣١١ن م 
فسیولوجیا نبات 

  خاص
  ٣  ٢  ٢  مبادئ إحصاء  ٣١٢م م   ٣  ٢  ٢

  ٣٠٩م م 
محاصیل حبوب 

  وبقول
  ٣٠٦م م   ٣  ٢  ٢

محاصیل األلیاف 
  والزیوت

٤  ٤  ٢  

  ٤  ٤  ٢  میكنة زراعیة  ٣١٠ھـ م   ٣  ٢  ٢  تقاوي وفحص بذور  ٣٠٣م م 

ض م 
٣٠٥  

  ٣٠٨م م   ٤  ٤  ٢  تغذیة نبات
الحشائش 
 ومقاومتھا

٣ ٢ ٢ 

  ٣٠٧ھـ م 
مساحة ومباني 

  زراعیة
  ٣٠٤ن م   ٤  ٤  ٢

أمراض 
المحاصیل 

  الحقلیة

٤  ٤  ٢  

  ٢١  ١٨  ١٢  اإلجمالي  ٢٠  ١٦  ١٢  اإلجمالي

 ااول راا   اراا ما  

  وات    مي  اســم المقــــرر  كود  وات    مي  اســم المقــــرر  كود

  ٤٠١م م 
محاصیل علف 

  ومراعي
  ٤٠٢م م   ٤  ٤  ٢

تصمیم وتحلیل 
  تجارب

٣  ٢  ٢  

  ٤٠٤ض م   ٣  ٢  ٢  إدارة مزارع  ٤١١ق م 
استزراع أراضي 

  مستصلحة
٣  ٢  ٢  

  ٤٠٦م م   ٣  ٢  ٢  دورة زراعیة  ٤٠٣م م 
محاصیل سكر 
  وغیر تقلیدیة

٣  ٢  ٢  

  ٤٠٨م م   ٣  ٢  ٢  ري وصرف  ٤٠٧ض م 
تحسین محاصیل 

  )٢(حقلیة 
٣  ٢  ٢  

  ٤٠٩ن م 
آفات محاصیل 

  حقلیة
 ٣ ٢ ٢ إرشاد زراعي  ٤١٠ق م   ٣  ٢  ٢

  ٤٠٥م م 
تحسین محاصیل 

  )١(حقلیة 
  ٣  ٦  -  بحث ومناقشات  ٤١٢م م   ٤  ٤  ٢

  ١٩  ١٨  ١٠  اإلجمالي  ٢٠  ١٦  ١٢  اإلجمالي



 

    
 

٣١ 

٨ - رارات ااا م  
ا ا:  

 عملي تخصصىتدریب  یتطلب على الطالب المقید بالبرنامج بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للفرقه الثالثة أداء* 

ویكون التدریب لمدة شهر على األقل خالل العطلة الصیفیة االنتاجیه المتخصصه مؤسسات أحد ال فيبمرافق الكلیة المختلفة أو 

 التدریب ونظام توزیع الطالب وال وأماكنمجاالت  الجامعينهایة العام  فيمجلس الكلیة بناء على اقتراحات مجالس األقسام  ویحدد

وال یمنح  التاليالب المتخلفین عن التدریب مع طالب العام ویتم تدریب الط أو جزئیاً  كلیاً  الصیفيالطالب من التدریب  اعفاءیجوز 

  .حضر التدریب ونجح فیه إذا إالالطالب درجة البكالوریوس 

  : ااا

 اراول اا   اراا ما  

  وات    مي  اســم المقــــرر  كود  وات    مي  اســم المقــــرر  كود

ب ب 
٣٠١  

إنتاج فاكھة 
مستدیمة الخضرة 

)١(  

  ٣  ٢  ٢  أسس تربیة نبات  ٣٠٢م ب   ٣  ٢  ٢

ن ب 
٣١١  

فسیولوجي نبات 
  خاص

ب ب   ٣  ٢  ٢
٣٠٤  

  ٣  ٢  ٢  )٢(إنتاج خضر 

ب ب 
٣٠٧  

نباتات طبیة 
  وعطریة

  ٣  ٢  ٢  مبادئ إحصاء  ٣١٢م ب   ٣  ٢  ٢

ن ب 
٣٠٥  

ب ب   ٤  ٤  ٢  تغذیة نبات
٣٠٨  

فاكھة متساقطة 
  األوراق

٤  ٤  ٢  

ھـ ب 
٣٠٩  

آالت زراعیة 
  بستانیة

ب ب   ٣  ٢  ٢
٣١٠  

إنتاج نباتات زینة 
)١( 

٣ ٢ ٢ 

ب  ب
٣٠٣  

ن ب   ٣  ٢  ٢  )١(إنتاج خضر 
٣٠٦  

أمراض محاصیل 
  بستانیة

٣  ٢  ٢  

  ١٩  ١٤  ١٢  اإلجمالي  ١٩  ١٤  ١٢  اإلجمالي

 اراول اا   اراا ما  

  وات    مي  اســم المقــــرر  كود  وات    مي  اســم المقــــرر  كود

  ٤٠١ب ب 
فاكھة إنتاج 

مستدیمة الخضرة 
)٢(  

  ٤  ٤  ٢  تنسیق حدائق  ٤٠٦ب ب   ٣  ٢  ٢

  ٤٠٣ب ب 
أنتاج نباتات زینة 

)٢(  
  ٤٠٤ب ب   ٣  ٢  ٢

إعداد وتخزین 
  وتصدیر

٤  ٤  ٢  

  ٤٠٥ب ب 
تحسین حاصالت 

  بستانیة
  ٤٠٢م ب   ٤  ٤  ٢

تصمیم وتحلیل 
  تجارب

٣  ٢  ٢  

ض ب 
٤٠٧  

  ٤٠٨ق ب   ٣  ٢  ٢  ري وصرف
إقتصادیات 

  بساتین
٣  ٢  ٢  

 ٣ ٢ ٢ إرشاد زراعي  ٤١٠ق ب   ٤  ٤  ٢  إنتاج تقاوي خضر  ٤٠٩ب ب 

  ٤١١ن ب 
آفات محاصیل 

  بستانیة
  ٣  ٦  -  بحث ومناقشات  ٤١٢ب ب   ٣  ٢  ٢

  ٢٠  ٢٠  ١٠  اإلجمالي  ٢٠  ١٦  ١٢  اإلجمالي



 

    
 

٣٢ 

٩ - رارات اتاا و م  
ا ا:  

 عملي تخصصىتدریب  ید بالبرنامج بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للفرقه الثالثة أداءیتطلب على الطالب المق* 

ویكون التدریب لمدة شهر على األقل خالل العطلة الصیفیة مؤسسات االنتاجیه المتخصصه أحد ال فيبمرافق الكلیة المختلفة أو 

 التدریب ونظام توزیع الطالب وال وأماكنمجاالت  الجامعينهایة العام  يفمجلس الكلیة بناء على اقتراحات مجالس األقسام  ویحدد

وال یمنح  التاليویتم تدریب الطالب المتخلفین عن التدریب مع طالب العام  أو جزئیاً  كلیاً  الصیفيالطالب من التدریب  اعفاءیجوز 

  .حضر التدریب ونجح فیه إذا إالالطالب درجة البكالوریوس 

  
اا ا:  

 اراول اا   اراا ما  

  وات    مي  اســم المقــــرر  كود  وات    مي  اســم المقــــرر  كود

  ٣  ٢  ٢  مبادئ إحصاء  ٣١٢م و   ٤  ٤  ٢  أكاروس  ٣٠١و و 

  ٣٠٤و و   ٣  ٢  ٢  أسس أمراض نبات  ٣٠٣ن و 
حشرات اقتصادیة 

)١(  
٤  ٤  ٢  

  ٣٠٦و و   ٣  ٢  ٢  بیئة الحشرات  ٣٠٥و و 
أسس مكافحة 

  اآلفات
٣  ٢  ٢  

  ٣٠٧ن و 
ت وأمراض فیروسا

  فیروسیة
  ٣٠٨و و   ٣  ٢  ٢

فسیولوجي 
  حشرات

٣  ٢  ٢  

  ٣٠٩و و 
الحشرات الناقلة 
  ألمراض النبات

 ٤ ٤ ٢ كیمیاء مبیدات  ٣١٠و و   ٣  ٢  ٢

  ٣٠٢ن و   ٤  ٤  ٢  فطریات وتقسیمھا  ٣١١ن و 
بكتیریة أمراض 

  ونیماتودیة
٣  ٢  ٢  

  ٢٠  ١٦  ١٢  اإلجمالي  ٢٠  ١٦  ١٢  اإلجمالي

 اراول اا   اراا ما  

  وات    مي  اســم المقــــرر  كود  وات    مي  اســم المقــــرر  كود

  ٤٠٩م و 
إنتاج محاصیل 

  خاص
  ٣  ٢  ٢  تصمیم وتحلیل تجارب  ٤٠٢م و   ٣  ٢  ٢

  ٤٠٣ن و 
أمراض فطریة 

  بستانیة
ق و   ٤  ٤  ٢

٤١٠  
  ٣  ٢  ٢ إرشاد زراعي

ب و   ٣  ٢  ٢  افحة حیویةمك  ٤٠٥و و 
٤٠٦  

  ٤  ٤  ٢  إنتاج بساتین خاص

ن و   ٤  ٤  ٢  آالت مكافحة اآلفات  ٤٠٧ھـ و 
٤٠٨  

  ٤  ٤  ٢  أمراض فطریة حقلیة

  ٤٠١و و 
حشرات إقتصادیة 

)٢(  
 ٣ ٢ ٢ نحل ودیدان حریر  ٤٠٤و و   ٤  ٤  ٢

  ٣  ٦  -  بحث ومناقشات  ٤١٢و و   ٣  ٢  ٢  فسیولوجي فطر  ٤١١ن و 

  ٢٠  ٢٠  ١٠  جمالياإل  ٢١  ١٨  ١٢  اإلجمالي



 

    
 

٣٣ 

ا را اما ا اب ا  

  :مرحلتینیؤدى الطالب تدریباً صیفیاً إجباریاً تنظمھ الكلیة على 

أو:  راص اا ا م ما   

 المنزليالقتصاد ا-األغذیة علوم وتكنولوجیا : اآلتیةوالذى یتیح الفرصة لالنضمام الحد البرامج 
 اإلنتاجوقایة النبات -المحاصیل -الثروة السمكیة -والداجنى الحیواني اإلنتاج-والمیاه  راضياأل-البساتین 
ن الھدف إف ليوبالتا ،ایام اسبوعیا وثمان ساعات یومیا ٦لمدة اربعة اسابیع بواقع  التدریب داخلیایتم و .الزراعي

  :من ھذا التدریب ھو
  .واھتماماتھابرامج الكلیة المختلفة على  المتدرب تعرف الطالبی -١
  .المھارات والمعارف التى یكتسبھا خالل فترة التخصص وطبیعة الدراسة الطالب على بعض عرفتی -٢
  .عقب التخرجالتى یمكن ان یعمل بھا وھیئات سوق العمل  جھاتالیعرف  -٣
  .یعرف أمكانیات األقسام المختلفة من معامل وأجھزة -٤
  
م: ا اما ا را  

بجمیع البرامج العامة  عقب امتحانات الفصل الدراسى الثانى للفرقة الثالثةمن التدریب  عھذا النویتم 
الطالب المتدربین الكفاءة العلمیة والعملیة عن  إكسابلى إ المیداني التخصصيویھدف ھذا التدریب  بالكلیة

-  ينتاج الزراعى فى المؤسسات الزراعیة التى تتعاون مع الكلیة ومنھا مزارع اإلطریق ممارسة التدریب الفعل
 ، قطاعات الھندسة الزراعیةيشركات التصنیع الغذائ- ينتاج السمكمزارع اإل- يوالداجن ينتاج الحیوانمزارع اإل

 يوقد یتم ف .قلیمتتواجد خارج اإل يقلیم القناة وسیناء وكذلك تتعاون بعض المؤسسات التإ يتتواجد ف يالت
تدریب  يف- مؤسسات زراعیة يحالة عدم توافر وحدات كافیة للعمل ف يف-نتاجیة الكائنة بالكلیة الوحدات اإل

ویشارك فیھ أعضاء ھیئة  ساعات یومیا ٨سبوعیا لمدة أیام أ ٦سابیع بواقع أ ةربعأالطالب ویستمر التدریب لمدة 
ساعات تدریبیة یومیاً وال یمنح  ٨ن تحتسب مدة التدریب بمعدل التدریس بكل قسم وللشعب التابعة لھ على أ

الطالب شھادة البكالوریوس إال بعد أدائھ التدریب الصیفى ویوضح ما یفید اجتیازه لھ مـع نتیجة الفصل الدراسـى 
 يف يالتخصص ين یقوم الطالب بأداء التدریب الصیفأویجوز  .األول لكــل من الفرقــــة الثالثـة والرابعـة

والقسم المشرف على و المزارع الكبیرة المعترف بھا بعد موافقة كل من الكلیة أو المصانع أالمؤسسات العلمیة 
نھایة فترة التدریب بتقییمھ من قبل جھة  ين یقوم الطالب فأعلى  برنامج الطالب وجھة التدریب المقترحة،

لى التدریب كتقییم شامل خالل فترة التدریب وفقا عضاء ھیئة التدریس المشرفین عأالتدریب ولجنة من السادة 
للنموذج الموضوع من قبل الكلیة ویقدم الطالب كذلك شھادة رسمیة معتمده من جھة التدریب بتدریب الطالب 

   .   خالل فترة زمنیة محدده
  

  :أ ار اام

كساب الطالب الخبرة المھنیة والشخصیة إتنظمھا الكلیة بھدف  يجراءات التحد اإلأھو  يالتدریب المیدان
رتقاء لتحقیق سبل التمیز فى مجاالت التخصصات المختلفة وترسیخ المھارات األساسیة والضروریة واإل

طار إ يوذلك ف.  سوق العمل بعد التخرجبالمھارات الشخصیة والعملیة لیساعدھم فى بناء الثقة مما یؤھلھم ل
جل تدریب طالب جمیع تخصصات الكلیة أو الخاصة من أع القطاعات الحكومیة تعاون الكلیة بأقسامھا العلمیة م

شراف إعلى ممارسة تخصصاتھم خالل الفترة الجامعیة وذلك داخل بیئة عمل حقیقیة تحت ضوابط محددة و
حلة مرالعامة لبرامج اللجمیع  يجبارإمقرر  يویعتبر التدریب المیدان. مشترك من الكلیة والجھة المتعاونة معھا

  . يالتدریب الصیف تمامإن یتخرج الطالب بدون أالبكالوریوس وال یجوز 
ول والثالث ویحسب یتم بالمستویین األ يطالب برنامج الھندسة الزراعیة الذالمیدانى لأما بالنسبة للتدریب 

عمال األ دارةإوكذلك طالب برنامج . بمعدل وحدتین لكل تدریب بوزن الساعات المعتمدة يالمعدل التراكم يف
حساب المعدل  ينھا تدخل فأل يلطالب المستوى الثان يیتم التدریب المیدان يالمشروعات الزراعیة الذو

وحدات  ٣بمعدل  المستوى الرابع ویحسب فى المعدل التراكمى بوزن الساعات المعتمدةكذلك و يالتراكم
 ھتعمل بنظام الساعات المعتمدة بالكلیة ویتم فیاما بالنسبة لبرنامج سالمة الغذاء وھو احدث البرامج التى . دراسیة



 

    
 

٣٤ 

لطالب  Applied Project in Food processing and Safetyتحت عنوان  يتطبیق يتدریب میدان
  .بوزن الساعات المعتمدة يالمعدل التراكمیھ المستوى الرابع ویحسب ف

درسھ ی يالذ يوالعمل يطار النظرا لإلمكمال ھام هوتعتبر يھمیة للتدریب المیدانتولى كلیة الزراعة بالغ األ
تھدف الكلیة من خاللھ الى االرتقاء بمستوى الطالب ومھاراتھم التخصصیة والشخصیة . الكلیة يالطالب ف

. وتمكینھم من تنمیة مھاراتھم المھنیة من خالل تنظیم المعلومات والمعارف النظریة وتوظیفھا فى مواقف عدیدة
 ھبتفاصیل يالواقع يبداع نظرا للتطبیق العملطوة االولى نحو النجاح والتفوق واإلوھذا امرا یتیح للمتدرب الخ

المتعددة بكفاءة وممارسة واقعیة تساعد المتدرب فى بناء قدرا من الخبرات المختلفة التى تساعدة على مواجھة 
وكذلك التعبیر الجید عن  المواقف الصعبة او الطارئة بكل ثقة وحیویة مما یساعدة فى التمیز على المجال المھنى

قدراتة مما یساعدة فى ایجاد فرص العمل بدرجة أیسر وكذلك التعریف بمستوى الطالب مما یساعد من توسیع 
 التيوتتضمن الجھات . قاعدة المشاركة مع االطراف المجتمعیة المختلفة فى التدریب واالنشطة المختلفة بالكلیة

المزارع - والداجنى  الحیواني اإلنتاجمزارع - المشاتل - يالزراع نتاجشركات ومزارع اإل ينتعاون معھا ھ
 يبعض المراكز البحثیة الزراعیة الكائنة ف – يشركات التصنیع الغذائ-وشركات المبیدات  –المناحل  –السمكیة 

عة وما یماثلة من مجتمع محیط یناسب طبی –عالف المختلفة نتاج األإشركات -  و خارجھأ قلیم القناة وسیناءإ
  .الدراسة للبرامج المختلفة بالكلیة

  
 راف اااما ى ا :  

 .اإللمام بالعقبات والصعوبات في جھة العمل ومعرفة كیفیة مواجھتھا-١
  .ممارسة العمل التطبیقي في قطاع العمل والمكمل للعملیة التعلیمیة-٢
  .قع العمل وربط ذلك بما یتم تعلمھ في الكلیةالتعرف علي التجھیزات والمعدات الموجودة في مو-٣
  .إتاحة الفرصة للطالب لتطبیق الممارسات المھنیة المناسبة لالنتاج الزراعى بمردود اقتصادى-٤
إتاحة الفرص�ة للطال�ب للتع�رف عل�ي المش�كالت الزراعی�ة الموج�ودة ف�ي بیئ�ة والتع�رف عل�ى الحل�ول العلمی�ة -٥

  .ادى لتلك القرارات فى االعتبارالمالئمة مع وضع المنظور االقتص
  .   تحسین وتعزیز مھارات الطالب لبناء خریج متمیز مھنیاً -٦
  .اآلخرینیطلع على طرق مختلفة للتواصل والتفاعل مع -٧
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

    
 

٣٥ 

ا ا راا ا رارات اا   

  

النظام الفصلى یتم توزیع الدرجات وفقا للنظام المعتمد من مجلس وفقا لالئحه الكلیة للبرامج الكلیة التى تعمل ب

وهو معلن عبر دلیل الطالب ومطویات التعریف بالمقررات الدراسیة  ٢٦/٨/٢٠١٥بتاریخ  ٤٠٧الكلیة رقم  

الفرقه كنترول  -كنترول الفرقه الثانیه –كنترول الفرقة االولى (والكنتروالت المختلفه الخاصة ببرامج الزراعه العام 

  :بالكلیة) كنترول الفرقه الرابعه –الثالثه 

  وحدات ٤مقرر   وحدات ٣مقرر   وحدة ٢مقرر   اسلوب التقییم

  ٦٠  ٧٠  ٨٠  االمتحان النظرى

  ٢٠  ١٥  ٠  االمتحان العملى

  ١٠  ٥  ٥  الشفوى

انشطه +امتحانات دوریة(اعمال السنه 

  )امتحان منتصف العام+ وتكلیفات

١٠  ١٠  ١٥  

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  االجمالى

  

تمد مجلس الكلیة الطارئ فى جلسته بتاریخ عفقد ا) النظام الفصلى(اما الطالب المنقولین بمواد تخلف 

الى درجة االمتحان العملى فى مواد التخلف لتكون على النحو  قرار بشأن اضافة درجة اعمال السنه ٦/٧/٢٠١١

  :التالى

  توحدا ٤مقرر   وحدات ٣مقرر   وحدة ٢مقرر   اسلوب التقییم

  ٦٠  ٧٠  ٨٠  االمتحان النظرى

  ٣٠  ٢٥  ٠  االمتحان العملى

  ١٠  ٥  ٢٠  الشفوى

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  االجمالى



 

    
 

٣٦ 

١٠ -  رارات ااراا ا م  

ھندسة زراعیة، كما یمنح كالً -  یمنح قسم الھندسة الزراعیة درجة البكالوریوس العلوم الزراعیة
  .ھندسة زراعیة- الفلسفة في العلوم الزراعیةمن درجتي الماجستیر ودكتوراه 

مول واى ارات ا  

أو: رإ رات أ : )ة در) ٦٠و ت ث  ز ا:  

 وة درا) ٢٩): (  - (رات  أ   ) أ(

  المقــــــــرر  الرقم  الكود
  عدد الســــاعات

  وحدة
  ــلباتمتطـ

  عملي  نظري  سابقــــــــة

    ٣  ٢  ٢  )أ(ریاضـــــــــــــة   ١٠١  .ز.ھـ

  )١٠١. ز.ھـ(  ٣  ٢  ٢  )ب(ریاضـــــــــــــة   ١٠٢  .ز.ھـ

    ٣  ٢  ٢  المساحة المستـــــــــویة  ١٠٣  .ز.ھـ

    ٢  ٢  ١  مبادئ اقتصاد  ١٠١  .ز. إ

    ٣  ٤  ١  )أ(رسم ھندســـــــــى   ١٠٤  .ز.ھـ

  )١٠٤. ز.ھـ(  ٣  ٤  ١  )ب(رسم ھندســـــــــى   ١٠٥  .ز.ھـ

    ٣  ٢  ٢  دینامیكا حراریـــــــة  ١١١  .ز.ھـ

  )١١١. ز.ھـ(  ٢  ٢  ١  انتقال حـــــــــــرارة  ١١٢  .ز.ھـ

  )١١١. ز.ھـ(  ٣  ٢  ٢  ھیدرولیـــــــــــــــكا  ١١٣  .ز.ھـ

  )١٠٢. ز.ھـ(  ٢  ٢  ١  حاســـــــــــــــب آلى  ١١٦  .ز.ھـ

    ٢  ـــ  ٢  إنجلیـــــــــــزیة لغة  ١٠١  أ. ك
     

 وة درا) ٢٠: (رات  أت زرا) ب(

  المقــــــــرر  الرقم  الكود
  متطـــلبات  وحدة  عدد الســــاعات

  عملى  نظرى  سابقــــــــة

    ٢  ٢  ١  النبات الزراعــــــــى. أ  ١٠١  .ز. ن

    ٢  ٢  ١  الحیوان الزراعــــــى. أ  ١٠١  .ن. ق

  )١٠١. ز. ن(  ٣  ٢  ٢  إنتاج نبــــــــــــــــاتى. أ  ١٠١  . ب، م

  )١٠٣. ز.ھـ(  ٣  ٢  ٢  أراضـــــــــــــــــــــى. أ  ١١١  .م. أ

  )١٠١. ن.ق(  ٣  ٢  ٢  إنتاج حیوانى ودواجن. أ  ١١١  .ح. إ

    ٣  ٢  ٢  علوم الغذاء واأللبــــان.أ  ١٠١  ص،ل

  )١٠١.ز. إ(  ٢  ـــ  ٢  أجتماع ریفى.أ  ١٠٣  .ز. إ

    ٢  ـــ  ٢  تشریعات زراعیة  ١٠١  .ح. ك
  

) (  أ  رات)  - ة) ٩) (زراو  

  المقــــــــرر  الرقم  الكود
  عدد الســــاعات

  وحدة
  متطـــلبات
  سابقــــــــة

  عملى  نظرى

  )١٠٥. ز.ھـ(  ٣  ٢  ٢  تكنولــــــوجیا ورش  ١٠٦  .ز.ھـ

  )١١١. ز.ھـ(  ٣  ٢  ٢  ى وطاقات زراعیةقو  ١١٤  .ز.ھـ

نظریة إنشاءات وتحلیل   ١١٥  .ز.ھـ
  إجھادات

  )١٠٥. ز.ھـ(  ٣  ٢  ٢

    ٢  ٤    تـــــدریب صیفي  ١٠٩  .ز.ھـ



 

    
 

٣٧ 

م: ررات ا  - ١٨(و (   ت   ز ة دراو
   ر ر او ت ا.  

  رات  را واه) أ(

  المقــــــــرر  الرقم  الكود
  عدد الســــاعات

  وحدة
  متطـــلبات
  عملي  نظري  سابقــــــــة

  )١١١. م. أ(  ٣  ٢  ٢  طبیعة أراضى وعالقات مائیة  ١١٢  .م. أ

  )١١١. م. أ(  ٣  ٢  ٢  صیانة وخدمة أراضى  ١١٣  .م. أ

  )١١١. م. أ(  ٣  ٢  ٢  لعضویـة تكنولوجیا األسمدة ا  ١١٤  .م. أ

  رات  مج ا) ب(

  المقــــــــرر  الرقم  الكود
  عدد الســـاعات

  وحدة
  متطـــلبات
  عملى  نظرى  سابقــــــــة

  )١٠١. ب ، م(  ٣  ٢  ٢  إنتاج محاصیل حقلیة. أ  ١١٢  .ز. م

  )١٠١ .ب ، م(  ٣  ٢  ٢  إنتاج فاكھـــــــــــــة . أ  ١١٢  .س. ب

  )١٠١. ب ، م(  ٣  ٢  ٢  إنتاج خضـــــــــــــر. أ  ١١٣  .س. ب

) (امج ام  رات  

  المقــــــــرر  الرقم  الكود
  عدد الســـاعات

  وحدة
  متطـــلبات
  عملي  نظري  سابقــــــــة

  )١١١. ح. إ(  ٣  ٢  ٢  رعایة ماشیـة اللبن  ١١٢  .ح. إ

  )١١١. ح. إ(  ٣  ٢  ٢  ـــــــاج دواجنإنتــــــ  ١١٣  .ح. إ

  )١١١. ح. إ(  ٣  ٢  ٢  إنتاج أسمـــــــــاك. أ  ١١٤  .ح. إ

  رات   اا) د(

  المقــــــــرر  الرقم  الكود
  عدد الســـاعات

  وحدة
  متطـــلبات
  عملى  نظرى  سابقــــــــة

  )١١١. ص ،ل(  ٣  ٢  ٢  تكنولوجیا تصنیع األغذیة  ١١٢  .غ.ص

  )١١١. ص ،ل(  ٣  ٢  ٢  تكنولوجیا اللبن ومنتجاتھ  ١١٣  .ب. ل

  )١١١. ص ،ل(  ٣  ٢  ٢  تكنولوجیا معالجة مخلفات مصانع األغذیة  ١١٤  .ص،ل

) (تا   رات  

  المقــــــــرر  الرقم  الكود
  عدد الســـاعات

  وحدة
  متطـــلبات
  عملى  نظرى  سابقــــــــة

  )١٠١. ب، م(  ٣  ٢  ٢  أساسیات أمراض النبات   ١١٢  .ز.ن

  )١٠١. ب، م(  ٣  ٢  ٢  أسـس مكافحـــة اآلفات واألمراض  ١١٢  .ق.ن

  )١٠١. ب، م(  ٣  ٢  ٢  مبیـــــــــــــدات اآلفات  ١١٣  .ن.ق

  رات  ام اد و ارد) و(

  المقــــــــرر  الرقم  الكود
  عدد الســـاعات

  وحدة
  تطـــلباتم

  عملى  نظرى  سابقــــــــة

  )١٠١. ز. إ(  ٣  ٢  ٢  إقتصاد زراعـــــــــى  ١٠٢  .ز. إ

  )١٠١. ز. إ(  ٣  ٢  ٢  محاسبـــة زراعیــــــة  ١٠١  ت.ك

  )١٠١. ز. إ(  ٣  ٢  ٢  أسالیب نقل التكنولوجیا  ١٠٤  .ز. إ

  

  



 

    
 

٣٨ 

٢ - اوا ى ارات ا  
أو:  ررات إ:-  )ت ) ٥٨   ز ة دراو  

  وة درا) ١٦(رات  ات واى ارا ) أ(

  المقــــــــرر  الرقم  الكود
  عدد الســــاعات

  وحدة
  متطـــلبات
  عملى  نظرى  سابقــــــــة

 )١٠٦،١١٥.ز.ھـ(  ٤  ٤  ٢  نظریة وتصمیم آالت   ٣٠١  .ز. ھـ

  )١١٤. ز. ھـ(  ٣  ٢  ٢  احتراق داخلــى آالت  ٣٠٢  .ز. ھـ

  )٣٠٢. ز. ھـ(  ٣  ٢  ٢  جرارات زراعیــــــة   ٣٠٣  .ز. ھـ

  )٣٠١،٣٠٣.ز.ھـ(  ٣  ٢  ٢  آالت زراعیـــــــــــة  ٣٠٤  .ز. ھـ

  )٣٠٣،٣٠٤.ز.ھـ(  ٣  ٤  ١  صیانة الجرارات واآلالت الزراعیة  ٤٠١  .ز. ھـ

  راوة د) ٥(رات  اي واف ارا ) ب(

  المقــــــــرر  الرقم  الكود
  عدد الســــاعات

  وحدة
  متطـــلبات
  عملى  نظرى  سابقــــــــة

  )١١٣.ز. ھـ(  ٣  ٢  ٢  ھندسة نظم الـــــــــــــرى   ٣١١  .ز. ھـ

  )٣١١.ز. ھـ(  *٣  ٢  ٢  ھیدرولوجى المیاه الجوفیة  ٣١٢  .ز. ھـ

  )٣١٢.ز. ھـ(  ٢  ٢  ١  ھندسة نظم الصـــــــــــــــرف   ٤١١  .ز. ھـ

) ( راا ا ءات وما  رات)٨ (ة دراو  

  المقــــــــرر  الرقم  الكود
  عدد الســــاعات

  وحدة
  متطـــلبات
  عملي  نظري  سابقــــــــة

  )١١٥. ز. ھـ(  ٣  ٢  ٢  ھندسة مباني وإنشاءات زراعیة  ٣٢١  .ز. ھـ

  )١١٤. ز. ھـ(  ٢  ٢  ١  كھرباء الریف  ٣٢٢  .ز. ھـ

  )٣١١،٣٢١.ز.ھـ(  ٣  ٢  ٢  ھندسة الزراعة المحمیــــــــــة  ٤٢١  .ز. ھـ

  )٣٢١. ز. ھـ(  *٣  ٢  ٢  ھندسة البیئـــــــة   ٤٢٢  .ز. ھـ

  وة درا) ٦(رات  ات ارا ) د(

  المقــــــــرر  الرقم  الكود
  عدد الســــاعات

  وحدة
  متطـــلبات

  عملى  نظرى  ـــــةسابقـــ

الخصائص الطبیعیة والھندسیة   ٣٣١  .ز. ھـ
  للمنتجات الزراعیة

  )١١٥.ز. ھـ(  *٣  ٢  ٢

ھندسة تصنیع المنتجات   ٤٣١  .ز. ھـ
  الزراعیة

٣  ٢  ٢  
  )١١١،١١٣.ز.ھـ(

  )١١١،١١٢.ز.ھـ(  ٣  ٢  ٢  ھندسة التبرید والتسخین  ٤٣٢  .ز. ھـ

) ( وا ا  رات راج اما )٢ (ة دراو  

  المقــــــــرر  الرقم  الكود
  عدد الســــاعات

  وحدة
  متطـــلبات
  عملى  نظرى  سابقــــــــة

  )١٠١.ب، م(  ٣  ٢  ٢  إحصاء وتصمیم تجارب زراعیة  ٤٠١  .ز. م

  )١١٦.ز. ھـ(  ٣  ٤  ١  تطبیقات الحـــــــــــاسب اآللى  ٤٤١  .ز. ھـ

  )٤٤١.ز. ھـ(  ٢  ٢  ١  مذجة نظم الھندسة الزراعیـةن  ٤٤٢  .ز. ھـ

    ٢  ٤  ــ  تدریب صیفـــــــــــــــــــــــى  ٣٠٩  .ز. ھـ

    ٣  ٦  ــ  مشروع ھندسى  ٤٩٩  ز. ھـ

  
  
  



 

    
 

٣٩ 

م:  راترا : - )١٨ (   ت   ز ة دراو
ر او ت ا  ر  ا    

  ات  ات واى ارار) أ(

  المقــــــــرر  الرقم  الكود
  عدد الســــاعات

  وحدة
  متطـــلبات
  عملى  نظرى  سابقــــــــة

  )١١١. ح. إ(  ٣  ٢  ٢  ھندسة اإلنتاج الحیوانى والداجنى  ٣٠٥  .ز. ھـ

  )٣٠٤.ز.ھـ(  ٣  ٢  ٢  آالت بستانیـــــــــــــة  ٣٠٦  .ز. ھـ

  )١٠١. م.ب(  ٣  ٢  ٢  آالت مكافحة اآلفات  ٤٠٢  .ز. ھـ

  واف ايرات  ) ب( 

  المقــــــــرر  الرقم  الكود
  عدد الســــاعات

  وحدة
  متطـــلبات
  عملى  نظرى  سابقــــــــة

  )٣١١ز . ھـ(  ٣  ٢  ٢  ھندسة المسطحات الخضراء  ٣١٣  .ز. ھـ

  )٣١٢. ز.ھـ(  ٣  ٢  ٢  لسـدود الصغیرةھندسة اآلبار وا  ٣١٤  .ز. ھـ

  )٣١١ز.ھـ(  ٣  ٢  ٢  تكنولوجیا إدارة المیـــــــــــــاه  ٤١٢  .ز. ھـ

) (ا  راتراا ا ءات وم  

  المقــــــــرر  الرقم  الكود
  عدد الســــاعات

  وحدة
  متطـــلبات
  عملى  نظرى  سابقــــــــة

  )٣٢١،٣٢٢ز.ھـ(  ٣  ٢  ٢  بیئـــــــــىتحكـم   ٣٢٣  .ز. ھـ

  )٣٢١،٣٢٢ز.ھـ(  ٣  ٢  ٢  ھندسة مواقع العمران الریفى   ٣٢٤  .ز. ھـ

  )٣٢٢ز . ھـ(  ٣  ٢  ٢  ھندسة تدویر المخلفات الزراعیة  ٣٢٥  .ز. ھـ

  

  رات  ات ارا ) د( 

  المقــــــــرر  الرقم  الكود
  عدد الســــاعات

  وحدة
  متطـــلبات

  عملى  نظرى  ــــــــةسابق

  )٤٣٢ز . ھـ(  ٣  ٢  ٢  ھندسة عملیات ما بعد الحصاد  ٤٣٣  .ز. ھـ

  )٤٣١ز . ھـ(  ٣  ٢  ٢  ھندسة إنتاج أعــــــــــــــــالف  ٤٣٤  .ز. ھـ

  )٣٣١،٤٣٢ز.ھـ(  ٣  ٢  ٢  ھندسة تداول المنتجات الزراعیة  ٤٣٥  .ز. ھـ

 ) (  ا وا رات ا راج اما  

  المقــــــــرر  الرقم  الكود
  عدد الســــاعات

  وحدة
  متطـــلبات
  عملى  نظرى  سابقــــــــة

  )٤٤١ز . ھـ(  ٣  ٢  ٢  نمذجة ومحاكاة العملیات الزراعیـة  ٤٤٤  .ز. ھـ

التحلیل والتخطیط الھندسى لمنظومة اإلنتاج   ٤٤٥  .ز. ھـ
  الزراعى

٣  ٢  ٢  
  )٤٤١ز . ھـ(

  )٤٠١ز . ھـ(  ٣  ٢  ٢  إدارة مشروعات زراعیة  ٤٤٦  .ز. ھـ



 

    
 

٤٠ 

١١ -   رارات اإدارة ا مل وات ااورا  
أو : يو راا ن اا :  

١ -  ا رارات ارات : ا  زري اوأ رإ: 

 ) ة ٣٨( ارات ارا ا ار  ) أ(

  عملي  نظري  المقرر  م
ساعة 
  معتمدة

المستوي 
  الدراسي

الفصل 
  متطلبات سابقة  الدراسي

    األول  األول  ٤  ٤  ٢  أساسیات النبات الزراعي  ١

    "  "  ٤  ٤  ٢  أساسیات الكیمیاء الزراعیة  ٢

    "  "  ٣ ٢  ٢  أساسیات المحاصیل الحقلیة  ٣

    الثاني  " ٣ ٢ ٢  أساسیات علوم اإلنتاج الحیواني  ٤

    "  " ٣ ٢ ٢ أساسیات علوم األراضي  ٥

    "  " ٣ ٢ ٢ أساسیات المیكنة الزراعیة  ٦

  أساسیات النبات  "  " ٣ ٢ ٢ أساسیات علوم البساتین  ٧

    األول  الثاني ٣ ٢ ٢ المیكروبیولوجیا الزراعیة  ٨

  أساسیات كیمیاء  "  " ٣ ٢ ٢ أساسیات علوم وتكنولوجیا األغذیة  ٩

 أساسیات النبات  الثاني  " ٣ ٢ ٢ ایة النباتأساسیات وق  ١٠

 أساسیات النبات  "  " ٣ ٢ ٢ الوراثة  ١١

    "  " ٣ ٢ ٢ أساسیات علوم وتكنولوجیا األلبان  ١٢

        ٣٨  ٢٨  ٢٤  اإلجمالي

 ) ة ٤٨(ارات ارا ا ار ) ب(   

  عملي  نظري  المقرر  م
ساعة 
  معتمدة

المستوي  
  الدراسي

الفصل 
  متطلبات سابقة  الدراسي

  أساسیات إنتاج حیواني  األول  الثالث  ٣  ٢  ٢  إنتاج اللحوم واأللبان  ١

  أساسیات المحاصیل   "  "  ٣  ٢  ٢  العلف والمراعي إنتاج محاصیل  ٢

 أساسیات علوم البساتین  "  "  ٣ ٢  ٢  وزھور القطف إنتاج نباتات الزینة  ٣

 وم البساتینأساسیات عل  "  " ٣ ٢ ٢ إنتاج الفاكھة  ٤

  علوم وتكنولوجیا األلبان. أ  "  " ٣ ٢ ٢ المنتجات اللبنیة تكنولوجیا  ٥

  أساسیات وقایة النبات  "  " ٣ ٢ ٢ مكافحة أمراض النبات  ٦

  أساسیات إنتاج الحیواني  الثاني  الثالث ٣ ٢ ٢ إنتاج الدواجن واألسماك  ٧

  أساسیات المحاصیل   "  " ٣ ٢ ٢ إنتاج محاصیل األلیاف  ٨

 أساسیات علوم البساتین  "  " ٣ ٢ ٢ إنتاج الخضر  ٩

 أساسیات علوم البساتین  "  " ٣ ٢ ٢ الطبیة والعطریة إنتاج النباتات  ١٠

  أساسیات األغذیة  "  " ٣ ٢ ٢  تكنولوجیا حفظ األغذیة  ١١

  "  " ٣ ٢ ٢  الحشریة والحیوانیة مكافحة اآلفات  ١٢
أساسیات وقایة النبات 

  أساسیات الكیمیاء 

١٣  
مصانع  اقبة الجودة فيمر

  األغذیة واأللبان
  األول  الرابع ٣ ٢ ٢

تكنولوجیا منتجات لبنیة 
  تكنولوجیا حفظ األغذیة

  إنتاج اللحوم واأللبان  "  " ٣ ٢ ٢  اإلنتاج الحیواني تجھیزات مزارع  ١٤

  إنتاج الدواجن واألسماك  "  " ٣ ٢ ٢  الدواجن واألسماك تجھیزات مزارع  ١٥

  أساسیات المحاصیل   "  " ٣ ٢ ٢  اويإنتاج وفحص التق  ١٦

    ٤٨  ٣٢  ٣٢  اإلجمالى



 

    
 

٤١ 

٢- رات اول واإدارة ا  رات اا :ري اوأ ررات إ  ز: 
 ) ة ٤٦(ارات ا ار ) أ(

  عملي  نظري  المقرر  م
ساعة 
  معتمدة

المستوي  
  الدراسي

الفصل 
  الدراسي

  متطلبات سابقة

    األول  األول  ٣ ٢  ٢  االقتصاد الجزئي  ١

    "  "  ٣ ٢  ٢  المجتمع الریفي  ٢

  اقتصاد جزئي  الثاني  "  ٣ ٢  ٢  االقتصاد الكلي  ٣

    "  " ٣ ٢ ٢  المحاسبة الزراعیة  ٤

    األول   الثاني ٣ ٢ ٢ النقود والبنوك واالئتمان الزراعي  ٥

    "  " ٢ - ٢ التعاون الزراعي  ٦

    "  " ٣ ٢ ٢ اإلحصاء االقتصادي  ٧

    الثاني  الثاني ٣ ٢ ٢ التسویق الزراعي  ٨

    "  " ٢ - ٢ التشریعات الزراعیة والتعاونیة  ٩

  مقدمة الحاسب  "  " ٤ ٤ ٢ برامج تطبیقات الحاسب اآللي  ١٠

    األول  الثالث ٣ ٢ ٢ إدارة األعمال والمشروعات   ١١

  تصاد جزئياق  "  " ٣ ٢ ٢ اقتصاد اإلنتاج الزراعي  ١٢

  اقتصاد اإلنتاج   الثاني  " ٣ ٢ ٢  اقتصاد الموارد الزراعیة   ١٣

    "  " ٣ ٢ ٢  دراسات الجدوى وتقییم المشروعات  ١٤

  تسویق زراعي  األول  الرابع ٣ ٢ ٢  التسویق اإللیكتروني والبورصات   ١٥

    الثاني  "  ٢  -  ٢  أسالیب التعاقد والتفاوض  ١٦

    ٤٦  ٢٨  ٣٢  اإلجمالى

 ) ة ٢٤(ارات ا ار ) ب(

  عملي  نظري  المقرر  م
ساعة 
  معتمدة

المستوي  
  الدراسي

الفصل 
  الدراسي

  متطلبات سابقة

  األول  الثالث  ٣  ٢  ٢  اقتصاد المشروعات الصغیرة  ١
  االقتصاد الجزئي
  إدارة األعمال 

    "  "  ٣  ٢  ٢  محاسبة التكالیف  ٢

  االقتصاد الكلي  الثاني  "  ٣ ٢  ٢  نمیة الزراعیةالتخطیط والت  ٣

    "  " ٣ ٢ ٢  اإلرشاد الزراعي  ٤

 التسویق الزراعي  "  الرابع ٣ ٢ ٢ اقتصاد إنتاج وتسویق المنتجات الحیوانیة  ٥

 التسویق الزراعي  "  " ٣ ٢ ٢ اقتصاد إنتاج وتسویق المنتجات النباتیة  ٦

  الثاني  " ٣ ٢ ٢ إدارة مشروعات الثروة الحیوانیة  ٧
إدارة األعمال 
 والمشروعات

  "  " ٣ ٢ ٢ إدارة مشروعات الثروة النباتیة  ٨
إدارة األعمال 
 والمشروعات

    ٢٤  ١٦  ١٦  اإلجمالى

م: " رإ راو راا رن اا مب ا يو: 

 ٢٠بواق�ع  المس�توي الثال�ثإل�ي  الث�اني المس�تويأس�ابیع ص�یفاً للمنق�ولین م�ن  ٤تدریب میداني زراعي لم�دة   - أ
وال یحس��ب ل�ھ تق�دیر أو درج��ات أو س�اعات معتم�دة دراس��یة ف�ي التق�دیر التراكم��ي ، )عمل�ي(س�اعة أس�بوعیاً 

 ".ناجح"للطالب ویكتفي في سجل الطالب بكلمة 
متصلة أسبوعیاً في الفص�ل أیام  ٣لمدة ) ساعات معتمدة دراسیة ٩(ساعة عملي أسبوعیاً  ١٨تدریب میداني زراعي تخصصي  -ب

ویق�دم ، ویعتب�ر كمش�روع للتخص�ص ف�ي أح�د المش�روعات الزراعی�ة الت�ي یواف�ق علیھ�ا القس�م، المستوي الرابعالدراسي الثاني من 
ف الطالب في نھایتھ تقریراً عن جدوى المشروع وتقییمھ فنیاً واقتصادیاً مقترحاً ما یتطلبھ المشروع من تطویر أو تنمیة ویتم اإلش�را

) ٢(مدیر المشروع أو مالكھ أو حائزه ) ١: (علي الطالب خالل تدریبھ وإعداد تقریره ثم تقییمھ بلجنة ثالثیة یشكلھا مجلس القسم من
عض�و ھیئ�ة ت�دریس م�ن داخ�ل القس�م مق�رراً ) ٣( ،عضو ھیئة تدریس من القس�م العلم�ي ال�ذي یتبع�ھ التخص�ص الرئیس�ي للمش�روع

 .للجنة



 

    
 

٤٢ 

 :ن اا يو وا :      
 رات اا :ري اوأ ررات إ  ز: 
  )  ة ١٣(ارات ا ار ) أ(

  عملي  نظري  المقرر  م
ساعة 
  معتمدة

المستوي  
  الدراسي

  الفصل
  الدراسي

  
  متطلبات سابقة

  

    األول  ألولا  ٢  -  ٢  تاریخ الزراعة المصریة وتطورھا  ١

    "  الثاني  ٣  ٢  ٢  مقدمة في علوم الحاسب  ٢

    األول  الثالث  ١ ٢  -  )١(لغة إنجلیزیة علمیة   ٣

  )١(لغة إنجلیزیة   الثاني  " ١ ٢ -  )٢(لغة إنجلیزیة علمیة   ٤

    األول  الرابع ٢ - ٢  التفكیر والكتابة العلمیة  ٥

    الثاني  " ٢ - ٢ مشكالت معاصرة وحقوق اإلنسان  ٦

    "  " ٢ - ٢ زراعة والبیئةال  ٧

    ١٣  ٦  ١٠  األجمالى

  )ت ة ٢(ارات ا ار ) ب( 

ساعة   عملي  نظري  المقرر  م
  معتمدة

المستوي  
  الدراسي

الفصل 
  متطلبات سابقة  الدراسي

  )٢(لغة إنجلیزیة   األول  الرابع  ٢  -  ٢  مراسالت باللغة اإلنجلیزیة  ١

    ٢  -  ٢  األجمالى
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١٢-   رارات ااء اا  مFood Safety 

Food processing and safety is the discipline in which the biological and physical 

sciences are used to study the nature of foods, the causes of deterioration, principals 

and methods of food processing, packaging, distribution and use of safe, nutritious 

and whole some food. Processing of foods from plant and animal origins includes 

principles and methods of food preservation and processing on a commercial scale 

such as chilling, freezing, thermal processing, evaporation, dehydration, freeze 

drying, irradiation, chemical additives, water activity control, extraction, milling, 

baking and extrusion. 

Bachelor Program in Food Processing and Safety  

Aims and Objectives 

Educational aims of the program: 
The B.Sc. in Food Processing and Safety (FPS) aims to provide: 

 An extensive and detailed understanding of a broad range of principles and 
practices underpinning food science and manufacturing; 

 Personal transferable and management skills of individuals; 
 Progression from FPS via a bridging programme and flexible access to an 

Honours Degree; 
 A curriculum relevant to the needs of local and international businesses and 

provide companies with the means to develop their own technical personnel 
and managers. 

 
The objectives of the program are: 

 to impart knowledge of various areas related to Food Science, Technology and 
Safety; 

 to enable the students to understand food composition and its physicochemical, 
nutritional, microbiological, sensory and safety and Toxicological aspects; 

 to familiarize the students about the processing and preservation techniques of 
pulses, oilseeds, spices, fruits, and vegetables, meat, fish, poultry, milk and 
milk products; 

 to emphasize the importance of food safety, food quality, food plant sanitation, 
food laws and regulations, food engineering and packaging in food industry. 

 to give students a thorough understanding of the scientific principles on which 
both the safe handling of food and food control procedures are based. 

 to give students a full appreciation of the importance of proper control of all 
aspects of manufacture, storage and distribution, and the means by which it is 
achieved, in the production and sale of safe food; 

 to give students an understanding of the responsibilities of the food industry 
with regard to the interests and welfare of the consumer; 
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 to encourage students to consider the social and economic contexts in which 
the industry operates;  

 to provide an intellectually stimulating and coherent programme of study 
relevant to the needs of the students and the food industry; 

 to give students a detailed understanding of the philosophy and methodology of 
research; 

  to give students the best possible opportunity to develop and mature both 
personally and professionally; 

  to give students the knowledge and skills necessary to enhance their career 
prospects.  

 to give students the opportunity to undertake a detailed individual study in an 
area relevant to food safety and control project. 

 
Course Listings 

The B.Sc. Degree program requires students to complete the course credits in 

each semester. Courses are usually examined at the end of each semester. In many 

courses a proportion of the total marks is allocated for laboratory sessions and 

coursework. This section lists the courses that should offer in the program. 

 
III-Courses Titles 

1) Social Sciences and Communications Skills (HUM) 

1- Technical English Language I     (2cr) 

2- Technical English Language II     (2cr) 

3- Technical English Language III                                                 (1cr) 

4- Case Studies in Agri-Food Chain     (2cr) 

5- Computer and Programming     (3cr) 

6- Human's Rights       (1cr) 

7- Education Quality       (1cr) 

8- Marketing and Product Development    (3cr) 

9- Elective I        (3cr) 

10-  Elective II        (3cr) 

Elective Courses (I, II) 

1- Consumer Behaviors       (3cr) 

2- Fundamental of Finance       (3cr) 

3- Economic and Industrial Organization    (3cr) 
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2) Basic Sciences  (BSC) 

1- General biology I       (3cr) 

2- General biology II       (3cr) 

3- Analytical Chemistry      (4cr) 

4- Physics        (3cr) 

5- Human Physiology       (3cr) 

6- Physical Chemistry       (4cr) 

7- Organic Chemistry       (4cr) 

8- Biochemistry        (4cr) 

9- Molecular biology       (3cr) 

10- General Microbiology      (4cr) 

11- Statistics and Data Analysis     (3cr) 

12- Human Nutrition                      (3cr) 

 

3) Core Competencies in Food Processing and Safety   (FPS) 

3.1.1- Introduction to Food Science  and Technology                            (4cr) 

3.1.2- Food Chemistry                          (3cr) 

3.1.3- Food Microbiology                         (4cr) 

3.1.4- Food Analysis                          (4cr) 

3.1.5- Food Process Engineering                        (3cr) 

3.1.6- Food Additives and Colorants                        (3cr) 

3.1.7- Food Packaging                                                    (3cr) 

3.1.8- Management and Recycling of Food Wastes                     (3cr) 

3.2.1- Processing of  Fruits and Vegetables                                            (3cr) 

3.2.2- Dairy Science and Technology                                                     (3cr) 

3.2.3- Technology of Muscle Foods and Eggs                                        (3cr) 

3.2.4- Food Quality Control                                                             (3cr) 

3.2.6- Food Plant Sanitation                                                                (3cr) 

3.2.5- Introduction to Food Safety                                                          (3cr) 

3.2.6- Food Safety and Toxicology                        (3cr) 

3.2.8- Microbial and Toxicological Analyses of Foods                    (3cr) 

3.2.7- Public-health Impact Risk Assessment of Food Borne Diseases (3cr)   



 

    
 

٤٦ 

3.2.8- National and International Food Laws and Regulations   (3cr) 

3.2.9- Assessment of Food Projects Regarding Food processing and  Safety (3cr) ** 

3.2.10- Data Handling and Research                                              (2cr) 

3.2.11- Applied Project in Food processing and  Safety   (6cr) 

3.2.12- Elective III                  (3cr) 

3.2.13- Elective IV                   (3cr) 

3.2.14- Elective V        (3cr) 

3.2.15- Elective VI                  (3cr)  

 
Elective Courses (III, IV, V, VI) 

1- Biological Evaluation of Foods                         (3cr) 

2- Sensory Evaluation                                        (3cr) 

3- Food Rheology and its Structure                                                          (3cr) 

4- Pre-Harvest Food Safety                (3cr)  

5- Post-Harvest Pest management                (2cr) 

6- Post-Harvest  Technology                                                  (2cr) 

7- Special Topics in Food Safety/Processing                                 (2cr) 

8- Technology of Cereals and Legumes                                                   (4cr) 

9-  Technology of  Sweeteners and Confectionaries                                (3cr) 

10- Technology of Fats and Oils                                                                (3cr) 

11- Recent Advances in Food Preservation                                                (3cr) 

  
  
  
  
  
  
  



 

    
 

٤٧ 

ا ا وادد ار  

تتبناھا الكلیة الستمرار العالقة والحوار  التي اإلجراءاتحد أ ھيالریادة العلمیة /يكادیماأل اإلرشاد
فرصة  يالرائد العلم/يكادیمللمرشد األتتیح  أنالمتبادل ما بین عضو ھیئة التدریس والطالب والتى من شأنھا 

وعمل كل ما ھو ضرورى لتذلیل الصعوبات التى تواجھھ أثناء  فھم قدرات الطالب واحتیاجاتھ وبالتالى مساعدتھ
الریادة العلمیة من العملیات االساسیة فى استراتیجیات /كادیمىاأل اإلرشادویعتبر  .مسیرتھ الدراسیة داخل الكلیة

مل متزن التطویر المستمر للتعلیم بما یشملھ من خطوات للرعایة الطالبیة التى توفرھا الكلیة الیجاد طالب متكا
نفسیا واجتماعیا وثقافیا وفكریا ودینیا وذھنیا وصحیا باعتبار ان الطالب ھو محور العملیة التعلیمیة وبالتالى 
لتحقیق ذلك یتطلب توفیر الكلیة عضو ھیئة تدریس لرعایة مجموعة من الطالب لیكون عونا لھم فیما یحتاجونة 

دراسیة وتقدیم النصح والمشورة فیما یواجھھم من مشكالت من مساعدات الستكمال متطلبات النجاح فى الفرق ال
ذات صبغة اكادیمیة بالدرجة االولى وایجاد وسیلة خارج القاعة الدراسیة لمناقشة المشكالت والتحدیات التى 
.  تعترض مسیرتھم او التى قد تؤدى الى التعثر الدراسى ومحاولة التغلب علیھا مبكرا خالل المرحلة الجامعیة

الى العمل على ایجاد حلول ومقترحات صحیحة وتذلیل العقبات التى تواجة الطالب سواء داخل الحرم وبالت
الجامعى او خارجھ بحیث تسیر العملیة التعلیمیة باسلوب یوفر للطالب المناخ الذى یمكن ان یطور مھاراتھ 

  .وقدراتھ ومعارفة دون عراقیل بقدر االمكان

 دة اا  /رادد ا  

ھو نظام یقوم بھ أعضاء ھیئة التدریس لتعریف الطالب بأنظمة وسیاسات وانشطة المؤسسة التعلیمیة 
متابعة الطالب اكادیمیا  بھدف. معاونتھم على السیر فى الدراسة على افضل وجھ ممكنوالطالب  وتوجیھ

نھا مع رفع التقاریر والتوصیات للجھات ومالحظتھم وارشادھم ومساعدتھم للتغلب على المشاكل التى قد یواجھو
باعباء الریادة العلمیة ویزید علیھا مساعدة الطالب فى اختیار المقررات  ویقوم المرشد االكادیمى .المختصة لذلك

 .االختیاریة للبرامج التى تعمل بنظام الساعات المعتمدة

  وة ا اد ب

معھ بانشاء مركز الدعم االكادیمى بالجامعھ والذى اعتمد تشكیلھ من انشئت بالكلیة وفقا لقرار مجلس الجا
یكون تشكیلھا على ووتتبعھ وحدة الدعم االكادیمى للطالب اداریا  ٢٣/٤/٢٠١٦بتاریخ  ٣٥٥مجلس الجامعھ رقم 

  : النحو التالى

 .رئیسا-وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب / د.أ .١

یفضل أن یكونوا ممثلین ألقسام علمیة (ة یختارھم مجلس الكلیة خمسة من أعضاء ھیئة التدریس بالكلی .٢
وتكون مھامھم رئاسة اللجان التنفیذیة  ،بالكلیةالتنفیذي للوحدة  أحدھم المدیرویكون ) مختلفة بالكلیة

 :التالیة
 لجنة الدعم األكادیمي للطالب.  
  والموھوبینلجنة دعم الطالب المتفوقین.  
  المتعثرینلجنة دعم الطالب.  
  الخاصةلجنة دعم الطالب ذوي االحتیاجات.  
 لجنة إعداد المؤتمر الطالبي السنوي والدورات التدریبیة. 

 .الجودةالمدیر التنفیذى لوحدة  .٣

 .والطالب بالكلیةمدیر شئون التعلیم  .٤

 .مدیر رعایة الشباب بالكلیة .٥

 ها  ءام  فوا: -  

 .ین والموھوبینتقدیم دعم ورعایة متمیزه للطالب المتفوق .١

 .اإلرتقاء بمستوى الطالب المتعثرین علمیا  .٢

 .الخاصةالدعم األكادیمي واإلجتماعي للطالب من ذوى اإلحتیاجات  .٣



 

    
 

٤٨ 

تحقیق التفاعل اإلیجابى علمیا واجتماعیا بین أعضاء ھیئة التدریس والطالب الستثمار خبراتھم التربویة  .٤
 .وتوظیف قدراتھم العلمیة فى مساعدة الطالب

 .مناخ علمى واجتماعى متمیز خلق .٥

 .واإلجادةغرس الثقة بالنفس لدى الطالب بما یسمح لھم بالتفوق  .٦

  .تقدیم الدعم األكادیمى الذى یحتاجھ الطالب خالل دراساتھم األكادیمیة .٧

منظومة متكاملة للبیئة األكادیمیة لممارسة الحیاة الجامعیة المثالیة فى إطار من   حل مشاكل الطالب وتقدیم .٨
 .بالجامعةتعاون بین جمیع العاملین ال

 .تنظیم المؤتمرات والندوات والدورات التدریبیة لطالب الجامعة بھدف اكتشاف المواھب و تنمیة المھارات .٩
  
 ادا ا   با ز  ا  /ا اا 

 /د.الولى والثانیة عام بالكلیة ویرسلھا السید اشئون الطالب مجموعات الطالب بالنسبة للفرقتین ا یحدد قسم-١
وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب الى االقسام العلمیة للتوزیع على اعضاء ھیئة التدریس القائمین بالریادة 

  .الكلیة إدارةمبنى  فيویعلن قسم شئون الطالب عن تلك المجموعات على اللوحة الخاصة بھا . العلمیة
تعمل بنظام الساعات المعتمدة مثل الھندسة الزراعیة وادارة االعمال والمشروعات  التيمج بالنسبة للبرا-٢

ھیئة التدریس لالقسام العلمیة  أعضاءالسادة یكون من خالل لھا  ياألكادیم اإلرشادالزراعیة وسالمة الغذاء 
  .دراسيالمشرفة على كل برنامج 

لبرامج التعلیمیة المختلفة والتى ال تعمل بنظام الساعات المعتمدة بالنسبة لطالب الفرقتین الثالثة والرابعة با-٣
 . العلمیة القائمة على البرنامج الدراسى األقسام/دریس بالقسمتھیئة ال أعضاءیتولى الریادة العلمیة لھا السادة 

دایة العام الدراسى یتم تعریف الطالب بنظام الریادة العلمیة ومھام الرائد العلمى من خالل برنامج تعریفى فى ب-٤
  .األولىوخاصة لطالب الفرقة 

وكیل  /د.مكتب السید ا إبالغلكل مجموعة من الطلبة داخل القسم العلمى مع  العلميعن اسم الرائد  اإلعالنیتم -٥
 .الكلیة لشئون التعلیم والطالب بما تم اقراره فى القسم فى ھذا الصدد واالعالن عن ذلك فى لوحة اعالنات القسم

یتواصل الطالب مع عضو ھیئة التدریس للتعریف بسبل التواصل واستكمال البیانات االساسیة للطالب مع -٦
 . االلكترونى او تلیفونیا مثل البریدتحدید الساعات المكتبیة الخاصھ بھ ووسیلة االتصال بھ 

شخصیة او بعد اللجوء  عن التزام الطالب بالتواجد واھم العقبات التى تم حلھا بصورة شھريتقریر  إصدار-٧
ادارة الكلیة لحلھا ویتم رفع ھذا التقریر لوكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب على  أورئیس القسم  /د.السید ا إلى

تفصیل ما تم وضعھ من - المشاكل المذكورة-الحاضرین من الطالب -ان یتضمن التقریر تاریخ االجتماع 
 .الحلول-مقترحات 

 مع طالبة بالتنسیق فیما بینھم العلميتماع الرائد اج آلیةیتم تنظیم -٨
 فياستشاریا ولیس الزامیا للطالب وذلك حتى نھایة دراسة الطالب للمقررات وذلك  العلميیكون رأى الرائد -٩

 .كادیمياأل اإلرشادحالة 
فى حالة وجود  یجوز للطالب حریة اختیار الرائد العلمى كلما كان ذلك ممكنا ویجوز التقدم بطلب للتغییر-١٠

 .خالفات تعیق الھدف من الریادة العلمیة ذاتھا
 وجود اسئلة او استفسارات اضافیة العلمي عنداالتصال بالرائد -١١
 للطالب بالتغیرات الھامھ ببرنامجھ الدراسى الذى قد یؤثر على ادائھ او اھدافھ الدراسیة  العلميالرائد  إعالن-١٢
انجاز الطالب خاص بھ یضع بھ نسخ من كل المستندات المرتبطھ بھ بحیث ملف  إنشاء فيمساعدة الطالب -١٣

 یجد لنفسھ اجابة سریعھ لتساؤالتھ

 

  دةوا دد ارا   ا اا  دور اا:  

  الحرص على االستماع لنصائح الرائد العلمى مع االلتزام باداب الحوار  -١
 تحدید مواعید المقابالت مع الرائد العلمى وااللتزام بحضورھا جمیعاً  الحرص على -٢
 الحوار اثناء االوقات المحددة  فيالمشاركة مع الرائد  -٣



 

    
 

٤٩ 

 الحرص على متابعة التقویم الدراسى  -٤
 أن یدرك الطالب أن الرائد العلمى لدیھ مستویات واعباء دراسیة كثیرة  -٥
بالدراسة واالنشطة التعلیمیة والغیر تعلیمیة المختلفة والمسابقات الخاصة  بأوراقھماحتفاظ الطالب  -٦

 واالیصاالت المالیة خالل االعوام الدراسیة 

 

بالتعاون ما بین وحدة ضمان الجودة ووحدة الدعم ستنظم الكلیة عددا من الدورات التدریبیة وورش العمل ** 
ألكادیمى لضمان حسن تطبیقھ على مستوى فرق الكلیة للتعریف بسبل اتمام الدعم واالرشاد ااالكادیمى للطالب 

  .المختلفة لجمیع برامج الكلیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

    
 

٥٠ 

ة ا   - راا  -  دةن ا ةو  

   
دة ا  تم رةا /دد ارا  

 ٠٢٢٢/   ٢٠٢١  ا  

  

  .......................... المقید بالفرقة : ................................  اسم الطالب 

  ..............   تاریخ انضمام الطالب للكلیة عام  ...................................... ببرنامج 

  ...........................تلیفون المنزل :................................  محمول رقم 

  ..........................بمحافظة ............................................................. العنوان 

  .............................محمول             : .......................................اسم ولى االمر 

  خالل المرحلة الجامعیةالتقدیرات المتحصل علیھا  

  الفرقة الثالثة  الفرقة الثانیة  الفرقة االولى

      

 مشاكل طالبیة-مدى وجود حاالت تعثر .............................................................................. 
.........................................................................................................................................

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

 طبیعة االنشطة المشترك بھا الطالب بالكلیة                                           .............................................................................
....................................................................................................................................

.............................................................................................................. 
  سبل التواصل مع الرائد العلمى.......................................................................................... 
 القسم ........ ............................................... العلميسم الرائد إ......................................... 
  االجتماع مع الرائد یتم وفقا ل....................................................................................... ....

......................................................................................................................... 
 أى معلومات اخرى یود الرائد العلمى اضافتھا عن الطالب : 
 ....................................................................................................................................

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

 

                     ا                                اار               ا ا  ا  

 ----------                                          ---------- --                                      -- ---------    

  

  

Photo 



 

    
 

٥١ 

ة ا - راا -  دةن ا ةو  

دة اا   / ر دد ارا (     )  ٠٢١٢/٠٢٢٢ 

  ...........   :  .............القسم: .............................................          اسم الرائد العلمى

  : ........................الطالب ببرنامج:................................            تاریخ اعداد التقریر

 در  ا ء اا  

  ا ا  ا    ا ا  ا  

٢      ١      

٤      ٣      

٦      ٥      

٨      ٧      

  .........................الى .......... ........بیان بالفترة من 
  

 ا  رةت اا ا /ا     ةاءات ال(ات و(  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- :ظت

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

                  ا                                            ا اا               ا  را  

                       ----------                                     -------- -- --                             -----------  
  
  



 

    
 

٥٢ 

 ان ا  ت  
 اظا  

یحرم الطالب من التقدم لالمتحان فى المقررات الدراسیة التى لم یستوف فیھا الطالب نسبة الحضور بحیث ال 
یعتبر الطالب راسبا فى المقررات التى حرم من التقدم لالمتحان فیھا اال اذا قدم الطالب عذرا یقبلھ و% ٧٥تقل عن 

  .مجلس الكلیة فیعتبر غائبا بعذر
 ف اا  

یجوز لمجلس الكلیة ان یوقف قید الطالب لمدة سنتین دراسیتین كاملتین او زیادة مدة االیقاف خالل سنوات 
  .قدم بعذر مقبول لمجلس الكلیة وتمت الموافقھ علیھ فى مجلس الجامعھالدراسة بالكلیة اذا ت

  ا وم ا   ات

١- ت اا   وا ب اط  ز:- 

 ال�ذيى للمجموع الذى وص�ل الی�ھ القب�ول ف�ى الكلی�ة وف�ى نف�س الع�ام الج�امع األدنىعلى الحد  ً حاصالكان الطالب  إذا  -  أ
 .بالجامعةالتحق بھ 

كان الطالب غیر حاصل على الحد االدنى للمجموع ال�ذى وص�ل الی�ھ القب�ول ف�ى الكلی�ة فیج�وز التحوی�ل بن�اءا  إذا أما  - ب
 .كل كلیة فيعلى توصیة من القومسیون الطبى لحالة مرضیة او فى حدود العدد الذى یحدده المجلس االعلى للقبول 

تص�تین عل�ى ان یق�دم االعلى فیجوز تحویل ونقل قید الطالب بموافقة مجلسى الكلیتین المخ بالنسبة لطالب السنوات أما -١
الدراسة بالكلیة وننظر ف�ى الخط�ة الدراس�یة للكلیت�ین وی�تم تحمی�ل الطال�ب بم�واد معین�ة ف�ى حال�ة ع�دم  الطالب قبل بدء

 .التناظر للخطتین الدراسیتین

 ط اضافیة لتنظیم عملیة التحویل شروط ملزمة عند فحص طلبات التحویلیقرھا مجلس الكلیة كشرو التيتعتبر القواعد  - ٢

  م امت

تعقد امتحانات النقل وامتحانات البكالوریوس فى نھایة كل فصل دراسى فى المقررات الدراسیة التى درسھا الطالب 
نجاحھ فى جمیع المقررات الدراسیة او كان راسبا فى فرقتھ وینتقل الطالب من الفرقة المقید بھا الى الفرقة التى تلیھا فى حالة 

ویؤدى الطالب امتحانا فیما رسب فیھ من مواد مع طالب الفرقة التى رسب بھا او قبل . او غائبا بعذر فى مادتین على االكثر
المقررات االمتحانات حسب قرار مجلس الكلیة ویعتبر نجاحة فى ھذه الحالھ بتقدیر مقبول واذا تضمن االمتحان فى احد 

اختبارا تحریریا واخر شفویا او عملیا فأن تقدیر الطالب یتكون من مجموع درجات االختبار التحریرى والعملى والشفوى 
  .ویعتبر الطالب الغائب فى االمتحان التحریرى غائبا فى المقرر وال ترصد لھ درجات فیھ. باالضافة الى اعمال السنة

تبر الطالب ناجحا فى المقرر اذا نجح فى مجموعى جزئى المقرر اما اذا رسب فى اما بالنسبة للمقررات المتصلة فیع
المجموع الكلى للمقرر فأنة یؤدى امتحانا فى جزء المقرر الذى رسب فیھ مع طالب الفرقة التالیة وفى حالة نجاحة فى 

  .لھ التقدیر الكلى الذي یحصل علیھ لھذا الجزء الى الجزء السابق النجاح بھ ویحسب التحریريتضاف درجة  اإلعادةامتحان 

ت  ارع ا  ا ا  

  %١٠٠الى   %٨٥من   ممتاز

  %٨٥الى ما دون   %٧٥من   جید جدا

  %٧٥الى ما دون   %٦٥من   جید

  %٦٥الى ما دون   %٥٠من   مقبول

  %٥٠الى ما دون   %٣٠من   ضعیف

  %٣٠لى ما دون إ  من صفر  ضعیف جدا
  

  اه  ات اا  :  

لمدة ثمانیة اسابیع بواقع محاضرتین اسبوعیا ودروس عملیة خالل فترة ) صیفى(فیوجد فصل دراسى ثالث 
مجلس الكلیة وتقر الشروط الالزمة  هموعد یقرر يالصیف باالضافة الى الفصلین االول والثانى ویقوم الطلبة بالتسجیل لھا ف

الفصل الصیفى على ان یقوم الطالب بسداد مصاریف ھذا الفصلى الدراسى قبل بدایتھ وتعلن النتیجة قبل بدایة  لتفعیل ھذا
لمرحلة وبرامج البكالوریوس والدراسات العلیا  یتم تقییم المقررات الدراسیةو. الفصل الدراسى االول للعام الجامعى التالى

یحسب للطالب المعدل الفصلي وكذلك المتوسط التراكمي لنقاط التقدیر السنوي و بالكلیة التى تعمل بنظام الساعات المعتمده
  Cumulative Grade Points Average (CGPA) في نھایة العام الجامعي طبقاّ لنظام متوسط نقاط التقدیر



 

    
 

٥٣ 

  او د (  م ا ) GPA  ب 

Sum of points of credit hours in all courses fulfilled by the student 
GPA = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sum of number of credit hours of all courses 

 
ة للمقررات التي الساعات الدراسی× نقاط تقدیر المقررات التي أكملھا الطالب (مجموع                                            

  )درسھا
ا م =–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   

  مجموع الساعات المعتمدة لكل المقررات التي درسھا                                   
 

كم�ا الت�الي ار إلیھ�ا ف�ي الج�دول اللفظی�ة المش�التق�دیرات بأحد راسات العلیا یقدر نجاح الطالب في كل مقرر من مقررات الدو
  أربعة نقاط ئ أن كل ساعة دراسیة تكاف اعتباریمكن أن یتم تقییم المقرر للطالب وفقاّ لنظام الساعات المعتمدة وذلك علي 

 
 رارات اا  ا ول)ةت اا  أو و ات ا:( 

  
  :اار  أداء امت

یمكن للطالب ان یتقدم بطلب العتذاره عن تأدیة االمتحان كل فصل دراسى على حده مرفق بھ شھادات مرضیة او 
  طروف اجتماعیة

ار ا :  

 .المحددة ساعة من بدایة المرض وقبل نھایة فترة االمتحانات ٤٨یتقدم الطالب بعذر مرضى فى موعد غایتھ  -١

فى حالة اصابة الطالب بحالة مرضیة أثناء االمتحانات فیتم استدعاء طبیب االدارة الطبیة المشرف على لجنة  -٢
 .االمتحان للكشف الطبى على الطالب واسعافھ والتوصیة بقدرتھ على استكمال االمتحان من عدمھ

 .الطبیة بالكلیةفى الحاالت الصحیة الحرجة یؤدى االمتحان فى لجنة خاصة بالعیادة  -٣

ا ا Points 
  ا

Grade 

را  

Degree 
ا ا  

  عــال 
Very high graduate 

caliber 

٤.٠٠٠ A  ممتاز ١٠٠حتى  ٩٥من  

٣.٦٦٦ A-  ممتاز ٩٥ألقل من  ٩٠من 

٣.٣٣٣ B+  ممتاز ٩٠ألقل من ٨٥من 

  أداء مرض
Satisfactory level 

٣.٠٠٠ B  جید جدا ٨٥ألقل من  ٨٠من 

٢.٦٦٦ B-  جید جدا ٨٠ل منألق ٧٥من 

٢.٣٣٣ C+  جید جدا ٧٥ألقل من ٧٠من 

  أداء غیر متوقع
Not at the level 

٢.٠٠٠ C 
 ٧٠ألقل من ٦٥من 

 جید

١.٦٦٦  C-  مقبول  ٦٥ألقل من ٦٠من  

١.٣٣٣  D+  مقبول  ٦٠ألقل من ٥٥من  

  مقبول  ٥٥ألقل من ٥٠من  D  ١.٠٠٠  أداء غیر مرض

 فضعی  ٥٠ألقل من ٣٠من  F ٠ Fail  راسب



 

    
 

٥٤ 

ال بد أن یتقدم الطالب بطلب مرفق بھ تقریر طبى وسداد رسوم العذر على ان یتم : للتقدم باجراء العذر المرضى -٤
 .اعتماد التقریر الطبى من االدارة الطبیة ثم یتم اعداد مذكره للعرض على مجلس الكلیة للموافقھ من عدمھ

   وف ا   

 .الدالة على ذلك األوراقبطلب موضحا اسباب االعتذار ویرفق  یتقدم الطالب -٥

 .یتم اعداد مذكرة بحالة الطالب لعرضھا على مجلس الكلیة للموافقة على قبول العذر من عدمھ -٦

  اا اد ب

خالل بالقوانین یخضع الطالب المنتظمون المقیدون والمرخص لھم بتأدیة االمتحان الى النظام التأدیبى فى حالة اال
  -:واللوائح الجامعیة ومنھا

 .االعمال المخلھ بنظام الكلیة والمنشأت الجامعیة والكتب -١

 .تعطیل الدراسة او التحریض على ذلك او االمتناع عن كل ما تقضى بھ اللوائح -٢

 .كل فعل یتنافى مع الشرف والكرامھ او یخل بحسن السیر والسلوك -٣

 .و الشروع فیھاالخالل بنظام االمتحان والغش ا -٤

 .تنظیم وتكوین جماعات داخل الجامعة بشكل غیر مشروع -٥

  .   اعمال المظاھرات والشغب وما یسبب تأثیرا على سیر العملیة التعلیمیة -٦

  ت ب ل ة امت 

غادرتھا حفاظا على االلتزام باالجراءات االحترازیة التى تتخذھا الكلیة والجامعھ منذ الدخول الى الكلیة وحتى م -١
 .سالمتك وسالمة جمیع من حولك

 . عدم التواجد داخل مقار اللجان االمتحانیة دون البطاقة الجامعیة برقم الجلوس -٢

 .عدم اصطحاب االالت الحاسبة المبرمجة ذات الذاكرة داخل االمتحان ما لم یسمح بھا -٣

 .للجاندة داخل ااعدم اصطحاب الكتب او اى متعلقات مكتوبة تتعلق بالم -٤

 .دقیقة ٢٠من  أكثراالمتحان  ءعدم التأخیر عن مواعید بد -٥

 .یراعى عدم اصطحاب التلیفون المحمول داخل اللجنة االمتحانیة وان یكون مغلقا -٦

 .یراعى تدوین بیانات الطالب فى المكان المعد لذلك على الورقة االمتحانیة -٧

 .عدم التحدث مع اى زمیل داخل اللجنة االمتحانیة -٨

 .بالخروج من اللجان قبل مضى نصف الوقت لالمتحان على االقل ال یسمح -٩

اذا تم ضبط الطالب متلبسا فى حالة غش داخل اللجنة یتم اخراجھ من اللجنة ویحرم من حضور باقى المواد  -١٠
الدراسیة ویعتبر راسبا فى جمیع المواد ویحال لمجلس تأدیب وفى االحواال االخرى یبطل االمتحان بقرار من 

 .لتأدیب ویترتب على ذلك بطالن االمتحان للطالب وحینھا یستحق الطالب احد العقوبات التأدیبیةمجلس ا

دت اا:  
  -:  ات اد ا  اب

 .التنبیة شفاھة او كتابة او باالنذار -١

مق�ررات الدراس�یة لم�دة ال تزی�د ع�ن الحرمان من بع�ض الخ�دمات الطالبی�ة او الحرم�ان م�ن حض�ور دروس اح�د ال -٢
 .الشھر

 .الفصل لمدة ال تتجاوز شھرا او فصال دراسیا -٣

 .وقف قید الطالب لمرحلة الماجستیر او الدكتوراه لمده ال تتجاوز شھرین او فصل دراسى -٤

ى الفصل النھائى من الجامع�ھ ویبل�غ ق�رار الفص�ل للجامع�ات االخ�رى ف�ال یقی�د ب�أى جامع�ھ اخ�رى ویج�ب اب�الغ ول� -٥
ولمجل�س الجامع�ھ النظ�ر ف�ى ام�ر . االمر بذلك وتحفظ القرارات التأدیبیة للطالب فى ملف الطالب ما عدا التنبی�ة الش�فھى

كم�ا ان�ھ یج�وز للطال�ب ال�تظلم م�ن ق�رار . ھذا القرار بالفصل النھائى بعد مضى ثالث سنوات من ت�اریخ ص�دور الق�رار
  .یوما من تاریخ ابالغة بالقرار للعرض على مجلس الكلیةالتأدیب بطلب الى رئیس الجامعھ خالل خمسة عشر 

  
  



 

    
 

٥٥ 

   
  
  

 

  
  

  اءات ال إ إ-
م�ن اإلدارة  يالكش�ف الطب�، جن�د لل�ذكور ٦ ،٢نم�وذج  ،ص�ور شخص�یة ٨ الم�یالد،ش�ھادة ، العامة شھادة الثانویة

  لمصروفات الدراسیةایصال سداد إو، الطبیة بالجامعة
- رماج ات اوا ود.  

ویتقدم الطالب بإیصال . یقوم الطالب بإحضار إذن دفع من مسئول فرقتھ بشئون الطالب ویسدد الرسوم بالخزینة 
  .الكارنیھ الستخراجصورة شخصیة إلى مسئول فرقتھ + الخزینة 

- ا  اءاتإ:  

وی�تم تس�لیم البطاق�ة إل�ى قس�م اق�ة الشخص�یة جند من مركز الشرطة المستخرج منھ البط ٦یحضر الطالب بطاقة   
  .دمغة إلتمام إجراءات التأجیل+ شئون الطالب 

-  دات ا اجا:  

ط�ابع + یقوم الطالب بإحضار إذن دفع من شئون الط�الب ث�م یس�دد بالخزین�ة ویتق�دم الطال�ب بإیص�االت الخزین�ة 
  .شھادة القیددمغة بواحد جنیھ إلى مسئول الفرقة الستخراج + الجامعة 

  : ااك اات  - 

صورة شخصیة ویسلمھا إلى مسئول فرقتھ العتم�اد  ٢+ یحضر الطالب استمارة االشتراك من ھیئة المواصالت 
  .االستمارة بعد سداد الرسوم المقدرة

  
  

  شئون الطالبقسم رئیس    على توفیق طــھ                     / السید- ١
  ولي وإدارة المشروعاتمسئول الفرقة األ     محمد                صالح نصر /ستاذأ- ٢
  والتجنید مصطفى               مسئول الفرقة الثانیة برعي مجدي/ أستاذ- ٣
   رابعة وسالمة الغذاءمسئول الفرقة ال                    حسینسید محمد / أستاذ- ٤
  والھندسة الزراعیة الفرقة الثالثة نعیمة السید مصطفى              مسئول / أستاذه- ٥

  
  
  

 -سنوات  األربعشھادة درجات - مؤقتةشھادة (ویختص ھذا القسم باستخراج شھادات التخرج للطالب 
عالوة على تسجیل درجات الطالب خالل سنوات الدراسة المختلفة بكارت المتابعھ ) المستدیمةالشھادات 

الى مدیر قسم شئون الخریجین موضحا فیھ نوعیة  المعد لذلك طلبالویتم التقدم ب وتسجیل النتائج حتى التخرج
  ویتسلمھا الطالب فور اعتمادھاالشھادات المطلوبھ وعددھا ویتم تجھیزھا بعد دفع الرسوم المقررة 

  

  
  

  رئیس قسم شئون الخریجین           عطیةھالھ عبد الحمید  /ستاذهأ- ١
 ئول كروت ادارة المشروعات الزراعیةكریمھ عبد الحمید حسنین    مس/ أستاذه- ٢

 أء ا  ن اب

ن ا  

   ت ا  د   ا
 دارا 

 ن ا  ء اأ 

  : ن اب
 



 

    
 

٥٦ 

 يولمسئول كروت الفرقة األ                رفاعيحنان محمد / ستاذهأ- ٤
 مراجعھ كروت –كتابة شھادات                 إبراھیمسیده محمد / ستاذهأ- ٥
   أولمراجع  –كتابة شھادات                 بدوى عبید  أسماء/ ستاذهأ- ٦
  

  
  

  

عة إلى توفیر وتحقیق مبدأ الرعایة االجتماعیة والتكافل االجتماعي بین الطالب وتھدف تھدف سیاسة الجام
كمھندس  مكذلك إلى تھیئة الجو المناسب لمساعدة الطلبة والطالبات على تحصیل المعلومات وصقل شخصیتھ

 التيایة من خالل عدد من الخدمات وطرق الرعذا ھویتم تحقیق  .المجتمع والوطن نافع فيوإنسان وشخص 
وفیما  ،بالكلیةرعایة الطالب ادارة  ھاوأھم االداریة ب عن طریق العدید من أجھزتھاتقدمھا الكلیة ألبنائھا الطال

  -:فيتتمثل  والتيب تقدمھا الكلیة ألبنائھا الطال التيبیان مبسط بالخدمات  یلي
  الرعــایة الطبیـــة سبل  - ١
  لوصندوق التكاف الرعــایة االجتماعیـة - ٢
  ة ــــاد الطلبــإتح - ٣
  امةــات العــالخدم - ٤

  
١ -  ا ا    

بشأن االعالن عن اسالیب الرعایة الطبیة  ٢٠١٥أغسطس  ٢٦بتاریخ  ٤٠٧وفقا لقرار مجلس الكلیة رقم 
   :المختلفة بالكلیة

والتى  بالجامعھ نشطة الطالبیةالرعایة الطبیة للطالب بشكل اساسى فى وحدة الرعایة الطبیة بمبنى األتتم  -١

تحتوى على مجموعة من التخصصات الطبیة الممیزة وبھا االدوات الطبیة المتكاملة والتى ال تبعد اكثر 

  .عن المبنى الرئیسى لكلیة الزراعة متراً  ٢٥٠من 

لھا ایا من تتواجد وحدة المراقبة الطبیة بالكلیة للتعامل المبدئى مع الحاالت الطارئة والتى قد یتعرض  -٢

 الطالب او العاملین بالكلیة بالدور االرضى بمبنى المدرجات 

تواجد مستشفى كلیة الطب داخل الحرم الجامعى والتى تقدم خدماتھا للجمیع بما تمتلكة من امكانیات وخبرات ت - ٣

 .للتعامل مع الحاالت الطارئھ ١٤٣٧وخاصة مع وجود خدمة االسعاف الداخلي باالتصال على رقم 

تحویل الطالب إلى اإلدارة الطبیة بالجامعة لتوقی�ع الكش�ف الطب�ي عل�یھم وعم�ل الفحوص�ات الالزم�ة  یتمو
كم�ا ی�تم الكش�ف الطب�ي عل�ى الط�الب المس�تجدین ك�ل  .وإجراء العملیات الجراحیة المختلفة طوال الع�ام الدراس�ي

د إجراء الكشف الطبي علی�ھ وذل�ك ب�اإلدارة عام في بدایة السنة الدراسیة حیث ال یعتبر الطالب مقیداً بالكلیة إال بع
  .الطبیة بالجامعة

  

٢ - ا ا وق او  

یھدف ھذا الصندوق إلى و .ب من خالل صندوق التكافل االجتماعيیتم تقدیم الرعایة االجتماعیة للطال 
ذ الخدمات الطالبیة وحل المشاكل المادیة المساھمة في تنفیكذلك ب غیر القادرین وتوفیر الرعایة االجتماعیة للطال

ب والطالبات وذلك وفقاً للشروط كما یقدم صندوق التكافل االجتماعي المساعدات المالیة والعینیة للطال ،بللطال
  - :التالیة

  أن یكون الطالب مستحقاً للمساعدة         -١
  فرقتھ    فيأن یكون الطالب مستجداً -٢ 
  الجنسیة أن یكون الطالب مصري -٣ 

  أال یكون الطالب قد صدرت ضده أحكام تأدیبیة  -٤
  

  

 دارة ر ابإ



 

    
 

٥٧ 

  : ف اات ات  **

  تقوم وحدة رعایة الشباب باإلعالن عن فتح باب التقدم لسحب االستمارة الخاصة بطلب المساعدة ومرفقاتھا -١
رعای��ة الش��باب م��ع تحدی��د ن��وع  االس��تمارة وإحض��ار بی��ان ال��دخل ویق��دم ھ��ذه األوراق إل��ى ئمل��بیق��وم الطال��ب -٢

  المساعدة المطلوبة 
  -:التالیةیقوم الطالب بإحضار المستندات -٣
  .المطلوبةطلب مقدم من الطالب بنوع المساعدة -   
  .الكلیــــةن ـث معتمد مــوذج بحـنم-   
یبیة ل�ذوى األعم�ال مفردات مرتب الوالد أو بیان المعاش أو إف�ادة بالحی�ازة الزراعی�ة وص�ورة البطاق�ة الض�ر -  

  الحرة 
   .الطالبیقیم بھا  التيمن الوحدة االجتماعیة للمنطقة  اجتماعيبحث -  
  .األمرذا ولى ـــالب وكـاقة الشخصیة للطــورة البطـص-  

یقوم الجھاز اإلداري للصندوق بفحص الطلبات وتطبی�ق الش�روط ث�م تع�رض الطلب�ات عل�ى لجن�ة المس�اعدات -٤
  .قراراھاوإلتحدید المساعدة 

  .نقدیةاإلعانات المقدمة إما أن تكون عینیة أو تكون -٥
طار من الس�ریة إ يصندوق التكافل وتقدیم الخدمات العینیة، والمالیة للطالب یتم ف عمالأن إ، فاألحوالكل  في-٦

  . أضرار نفسیة خاصة فیما یتعلق بالحالة االجتماعیة والظروف االسریة للطالب في أيتسبب یحتى ال 
  :منالتكافل االجتماعى  مجلس إدارة صندوقیتشكل و
  ـساً ـرئی                              ــالب               م والطـة لشئون التعلیـوكیل الكلی-
  ـاء ـأعض                اثنان من أعضاء ھیئة التدریس یختارھما مجلس الكلیة سنویاً    -
  أمین للصندوق                                  لشباب بالكلیة   ایة اي لرعــــاز الفنــرئیس الجھ-
  واً ــعضـ                                                   البـــاد الطــــین مجلس اتحــأم-
  

ن اوا ن اا..  

الراغب�ون ف�ي االلتح�اق بالم�دن  حی�ث یتق�دم ،تم عملیة اإلسكان الطالبي عن طری�ق إدارة الم�دن الجامعی�ةت
الجامعیة بسحب األوراق الخاصة من إدارة المدن الجامعیة وتمأل ھذه األوراق بمعرفة شئون طالب الكلی�ة وذل�ك 

  .الجامعیةمن واقع السجالت الرسمیة ویتم إسكان الطالب وفقاً للوائح المدینة 
  

  اد اب  -٣
م�ن وب عن�ھ عمید الكلیة أو من ین�/ برئاسة السید األستاذ الدكتور ب بالكلیة سنویاً یشكل مجلس اتحاد الطال

أعض�اء ھیئ�ة الت�دریس وعض�ویة رواد لج��ان مجل�س اإلتح�اد م�ن أعض�اء ھیئ��ة الت�دریس وأمن�اء مس�اعدي لج��ان 
وینتخ��ب الط��الب أعض��اء المجل��س م��ن بی��نھم أمین��اً وأمین��اً مس��اعداً للمجل��س  .مجل��س اتح��اد الط��الب م��ن الط��الب

   .ماعات المجلس رئیس رعایة الشباب ویكون أمیناً للصندوقویحضر اجت
تش��كل االتح��ادات الطالبی��ة م��ن ط��الب الكلی��ات والمعاھ��د الجامعی��ة النظ��امیین المقی��دین بھ��ا لنی��ل درج��ة 

ویك�ون للط�الب الواف�دین والمنتس�بین ال�ذین یس�ددون رس�وم البكالوریوس أو اللیسانس والمسددین لرسوم االتح�اد 
  .مارسة أوجھ النشاط الخاصة باالتحاد بدون أن یكون لھم حق االنتخاب أو الترشیحاالتحاد حق م

  

 دات ااف اأ  

تنمیة القیم الروحیة واألخالقیة والوعي الوطني والقومي بین الطالب وتدریبھم على القیادة وإتاحة الفرص لھم -١
  .رائھمأللتعبیر عن 

  .بالكلیةالب وتوثیق الروابط بینھم وبین أعضاء ھیئة التدریس والعاملین روح الجامعة السلیمة بین الطبث -٢
  .كتشاف مواھب الطالب وقدراتھم ومھارتھم وصقلھا وتشجیعھاإ-٣
  .نشر وتشجیع تكوین األسر والجمعیات التعاونیة الطالبیة ودعم نشاطھا-٤
  .المتفوقین فیھا ية والثقافیة واالرتقاء بمستونشر وتشجیع وتنظیم األنشطة الریاضیة واالجتماعیة والكشفیة والفنی- ٥
     .فادة من طاقات الطالب فى خدمة المجتمع بما یعود على الوطن بالخیرستاإلتنظیم -٦
  



 

    
 

٥٨ 

  
  

   - :لجنة األسر وتختص باآلتي - ١
  تشجیع تكوین األسر بالكلیة ودعم نشاطھا  -     
  ي الكلیة ــن األسر المختلفة فـالتنسیق بی -    
  امعات ــــي دوري الجــاالشتراك ف -    
  .تنظیم وإقامة المسابقات المختلفة بین األسر ویقام النشاط فى إدارة رعایة الشباب بالجامعة -    

  

  -:لجنة النشاط الریاضي وتختص باآلتي -٢
  .تنمیتھابث الروح الریاضیة بین الطالب وتشجیع المواھب الریاضیة والعمل على  -
  .للجــــامعةي ــي الدوري الریاضـراك فــاالشت -
  .المختلفةإقامة الدورات الریاضیة بین طالب الكلیة في األلعاب  -
تنظیم النشاط الریاضي بالكلیة بما في ذلك تكوین الفرق الریاضیة وإقامة المباریات والمسابقات والحفالت  -

  .اتـانــوالمھرج

 -  ا ا ر.  

  :األماكن التالیة فيلتي تقام كرة القدم وا: أوالً 
  مالعب المدینة الجامعیة - ٣مالعب الجامعة القدیمة         -٢أمام مبنى إدارة الكلیة            -١    

  .ثانیاً مسابقات تنس الطاولة تقام فى بدروم الكلیة أسفل قاعات المحاضرات النظریة 

٣ -  و ا ا : -  

  .النشاط الثقافي التي تؤدى إلى تعریف الطالب بخصائص المجتمع واحتیاجات تطورهتنظیم أوجھ -
  .العمل على تنمیة الطاقات األدبیة والثقافیة للطالب-
  .تنظیم الندوات الثقافیة في المجاالت المختلفة-
  .ة المؤتمرات بالكلیةاالشتراك في الدوري الثقافي الجامعي وتقام المسابقات بإدارة رعایة الطالب بالجامعة وقاع- 

  

٤-    و ا ا : -  

  .تنظیم المعارض الفنیة واالشتراك في المسابقات الفنیة في الجامعة -
تنمیة النشاط الفني للطالب والعمل بما یتفق مع أغراضھ السامیة في إتاحة الفرصة إلبراز مواھبھم ورفع  -

  .داخل الكلیة في قاعة األنشطة والمسابقات أو على مسرح الجامعةمستوى إنتاجھم الفني ویقام المعرض 
  

٥-  و ا وا اا : -  

تنظیم أوجھ نشاط حركة الكشف واإلرشاد على األسس السلیمة وفقاً لمبادئھا كتنفیذ برامج خدمة البیئة التي 
مل على اشتراك الطلبة في تنفیذھا والمساھمة في یقررھا مجلس الكلیة بما یساھم في تنمیة المجتمع والع
ویتم إقامة معسكرات تدریب بالحدیقة الخاصة أمام  .مشروعات الخدمة العامة التي تتطلبھا احتیاجات المجتمع
  .على أرض الجوالةمبنى قسم البساتین ویقام المعسكر الكشفي بالجامعة القدیمة 

  

٦ - ت ووا ا ا  : -  

العاملین وإشاعة روح العمل على تنمیة الروابط االجتماعیة بین الطالب وبین أعضاء ھیئة التدریس و
خاء بینھم وبث الروح الجامعیة فیھم وذلك بكل الوسائل المناسبة ویقوم النشاط االجتماعي بعمل التعاون واإل

لك من ضمن األنشطة االجتماعیة التبرع بالدم ویتم مسابقة النشاط الداخلي الشطرنج بإدارة رعایة الشباب وكذ
تقام فى  لتنفیذ المسابقات خارج الجامعة اما بالنسبة  .داخل الكلیة فى حجرة ملحقة بقاعة المؤتمرات بالكلیة

كذلك یقام بعض المسابقات بنادى ھیئة  )كمال األجسام-الكارتیھ -الجودو -المصارعة (مدیریة الشباب والریاضة 
  .لسویسقناة ا

  
  

  

 ر ن وأمبا  

 



 

    
 

٥٩ 

  و ا   اد اب 

  .الجنسیةلب مصري اأن یكون الط -١
  .الحسنةأن یكون الطالب متمتعاً بالخلق القویم والسمعة  -٢
  .األسبابأن یكون الطالب نظامیاً مستجداً في فرقتھ غیر باق لإلعادة فیھا ألي سبب من  -٣
  .االتحــادون مسدد رسوم ـأن یك -٤
  .وي النشاط الملحوظ في مجال عمل اللجنة التي یرشح نفسھ فیھاذأن یكون من  -٥
أال یكون قد سبق الحكم علیھ بعقوبة مقیدة للحریة أو تقرر إسقاط عضویتھ أو وق�ف نش�اطھ بأح�د االتح�ادات  -٦

  .ولجانھاالطالبیة 
  

ك�ل ع�ام ویص�در ق�رار الس�ید یتم انتخاب مجلس االتح�اد ولجان�ھ ف�ي موع�د غایت�ھ نھای�ة ش�ھر ن�وفمبر م�ن 
ال یحق ألي و .رئیس الجامعة بتجدید المواعید والبرنامج الزمني لالنتخابات للمستویات المختلفة/ األستاذ الدكتور

یق�وم كم�ا . طالب اإلدالء بصوتھ إال إذا كان مقیداً بجداول الناخبین ویحمل إثبات شخصیة وم�ا یفی�د س�داد الرس�وم
یت�ولى و .عمید الكلی�ة بتش�كیل لج�ان اإلش�راف عل�ى س�یر االنتخاب�ات بق�رارات م�ن س�یادتھ/ الدكتور األستاذالسید 

جھاز رعایة الشباب اإلعداد والتجھیز واإلشراف على االنتخابات إذا تعزر تشكیل اتحاد الطلبة بالكلیة ألي س�بب 
الط�الب م�ن الط�الب المتف�وقین عمید الكلیة بإص�دار ق�رار بتعی�ین اتح�اد / سباب یقوم السید األستاذ الدكتورمن األ

  .والذین لھم نشاط بارز ویتمتعون بحسن السیر والسلوك
 ا ا  ا ا:  

  .فتح باب التسجیل خالل شھري أكتوبر ونوفمبر من كل عام -١
  .طالب وطالبة ٤٠عدد أعضاء األسرة ال یقل عن  -٢
اء ھیئ�ة الت�دریس یخت�اره أعض�اء األس�رة وعل�ى أن یت�ولى أمان�ة یكون لكل أس�رة رائ�د م�ن ب�ین الس�ادة أعض� -٣

  .الصندوق لألسرة
ص�ور مبین�اً  ٢تقدم األسرة الراغبة في تسجیل طلب موقعاً علیھ من رائد األسرة ومرفقاً بھ كشف من أص�ل و -٤

بالكلی�ة بھ أسماء األعضاء ومقرري النش�اط وتوقی�ع ك�ل م�نھم وف�رقتھم الدراس�یة إل�ى جھ�از رعای�ة الش�باب 
  .خالل المدة المحددة للتسجیل

صورة موقعاً علیھ م�ن  ٢تقدم كل أسرة خطة وبرنامج زمني مقترح لنشاطھا خالل العام الجامعي من أصل و -٥
  .الرائد ومقرر األسرة

  . إلعادة تسجیل أسرة سابقة یشترط أن تكون قد قامت بنشاط ملحوظ خالل فترة التسجیل السابقة -٦
أسرة أن تضم إلیھا أعضاء جدد بعد تسجیلھا أو تقوم بنقل عض�و أو أكث�ر م�ن أس�رة إل�ى أخ�رى  ال یجوز ألي -٧

  .وللطالب حق االنضمام ألسرة واحدة
تمارس األس�رة نش�اطھا م�ن خ�الل االتح�اد وال یح�ق لھ�ا ممارس�ة أي نش�اط إال بع�د تس�جیلھا أو إخط�ار إدارة  -٨

  .اد الطالبرعایة الشباب بالجامعة ورائد لجنة األسر باتح
  .النموذج المعد لذلكلئ ال تمارس األسرة أي نشاط داخل الكلیة أو خارجھا إال بعد م -٩

یسمح لألسرة إقامة معارض فنیة وتجاریة داخل الكلیة بعد موافقة عمید الكلیة وتحدید الم�دة والرس�وم عل�ى أن  - ١٠
  .ذلك من ضمن موارد الصندوقیورد العائد إلى حساب صندوق التكافل االجتماعي بالكلیة حیث أن 

یسمح لألسرة إقامة حفالت فنیة داخ�ل الح�رم الج�امعي بع�د موافق�ة رائ�د األس�رة ویك�ون مس�ئول ع�ن جمی�ع  -١١
النواحي المالیة من حی�ث التعاق�د م�ع الفن�انین والتوقی�ع عل�ى العق�ود ویحص�ل إی�رادات الحف�ل عل�ى أن ی�ورد 

  .   االجتماعيمن صافى اإلیراد لحساب صندوق التكافل % ٥٠
یسمح لألسرة إقامة حفالت خارج الح�رم الج�امعي بع�د موافق�ة رائ�د األس�رة وعمی�د الكلی�ة ورئ�یس الجامع�ة  -١٢

م�ن ص�افى اإلی�راد لحس�اب % ٤٠ویكون رائد األسرة مسئوالً مالیاً وإداریاً عن الحف�ل عل�ى أن ی�ورد نس�بة 
  .صندوق التكافل االجتماعي

  .ة مع أسرتھ أثناء تنفیذ أي نشاط لألسرةضرورة تواجد رائد األسر -١٣
 ف��يیع�رض أم��ر المتس�بب والالئح�ة خروج��اً عل�ى الل�وائح الجامعی��ة  ف��يتص�رف مخالف��اً لم�ا ورد  أيیعتب�ر  -١٤

الالئح�ة التنفیذی�ة  ف�يعمی�د الكلی�ة لیوق�ع علی�ھ العقوب�ات التأدیبی�ة ال�واردة / الخطأ على السید األستاذ الدكتور
  .اتلقانون تنظیم الجامع



 

    
 

٦٠ 

  .یتم فتح حساب بنكي لكل أسرة -١٥
یورد جمیع اشتراكات الرحالت لحساب األس�رة أو اتح�اد الط�الب وی�تم اس�تخراج ش�یك باس�م من�دوب م�الي  -١٦

  .للرحلة لیتولى عملیة الصرف
  .یحظر اشتراك الطالب من خارج الكلیة في أي رحلة -١٧

  
  
  

  الریاضــي واألسرمسئول النشاط وم ــقسلایس ـرئ          محمد سید حسن النخیلى/ السید -١
  وبونات التغذیةي ــــــــــاط الثقافــــــول النشـمسئ مة حسن محمد              ـفاط/ السیدة -٢
  ولجنة الفتاه الجامعیة الفنيمسئول النشاط      عبد الحمید رشدي تھاني/ السیدة -٣
  االجتماعي افلـــالتكوي ــول النشاط االجتماعــئسم   ـى          د هللا الزغبـثناء عب/ السیدة -٤
  والكمبـیوتــــــر الفنياعد النشاط مس        ر          ــرو لبیب جبـعم/ السید -٥
  مخــــزنالأمیــــن -مسئول لجنة الجوالة صبحي یوسف محمد               / السید -٦
  ثقافیةول اللجنة المسئ                    طھأحمد أمیرة  /السیدة -٧

  

  

 أء ا  ر اب



 

    
 

٦١ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ا  ا  ااوما  

 http://agri.scuegypt.edu.eg  
y/https://m.facebook.com/pages/category/Communit  

  السویس-قناة-جامعة-الزراعة-بكلیة-واالعالم-العامة-العالقات-مكتب
  ٤١٥٢٢ب .د عمید الكلیة ص.بریدیا على مكتب السید ا

   ٠٦٤/ ٣٢٠١٧٩٣ :عمید الكلیة/ د.فاكس ا/ تلیفون مكتب
 

 أ أطوا ة اا    دةة ات و 


