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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 ولل أعملوا فسٌرى هللا عملكم ورسولة والمؤمنٌن

 صدق هللا العظٌم                                                            

 (509: ور التوبة )اآلٌةس                                                              

 جامعة كفر الشيخ فى سطور

بعد إنفصالها عن جامعة طنطا بالمرار  :5/8/600 : أنشئت جامعة كفر الشٌخ فى
 م:600لسنة  569الجمهورى رلم 

 

 هى:ومعاهد تتكون الجامعة من عدة كلٌات 

 

 ةكلٌة التربٌ 6 كلٌة الزراعة 5

 كلٌة التربٌة النوعٌة 8 كلٌة الطب البٌطرى 7

 كلٌة الهندسة : كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 9

 كلٌة التجارة 8 كلٌة االداب 7

 كلٌة الصٌدلة 50 كلٌة العلوم 9

 كلٌة العالج الطبٌعى 56 كلٌة الطب البشرى 55

 كلٌة الحاسبات والمعلومات 58 كلٌة التمرٌض 57

 لٌة طب االسنانك :5 كلٌه االلسن 59

 المعهد الفنى للتمرٌض 58 كلٌه الحموق 57

 معهد النانو وعلوم التكنولوجبا 60 كلٌة علوم الثروة السمكٌة والمصائد 59
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 كلمة

 السٌد األستاذ الدكتور / ماجد عبد التواب الممرى

 رئٌس الجامعه

 أبنائى و بناتى الطالب و الطالبات :

ٌسعدنى أن أرحب بكم و أحٌٌكم إلنضمامكم ألسرة جامعه كفر الشٌخ التىى تسىعد بتسىتمبالكم  و ٌراودنىى الشىعور 
باإلعتزاز بكم و بوجودكم بٌننا   فبكم تتجدد الحٌاة و تتواصل االجٌىال لتسىتمر مسىٌرة البنىاا و التطىوٌر لمىا فٌىة 

 م و خٌر و طننا الحبٌب.خٌرك

وجامعىىه كفىىر الشىىٌخ هىىى احىىدى الجامعىىات الحكومٌىىة وتسىىعى للمٌىىام بىىدورها ومسىىئولٌتها المجتمعٌىىة فىىى تحمٌىىك 
التنمٌة الشاملة   وتكرس جهودها لتكون جامعه عصرٌة تواكب التغٌرات المحلٌة و العالمٌة   وتضىطل  بىدورها 

جىىودة الخىىرٌجٌن   و التجىىاوب مىى  متغٌىىرات سىىوق العمىىل و  االساسىىى فىىى الولىىو  أمىىام كىىل التحىىدٌات لتحسىىٌن
األوضاع االلتصادٌة   لتخرٌج كوادر لادرة على المنافسة فى سىوق العمىل داخلٌىا و خارجٌا.وسىو  تجىدون فىى 
الجامعه كل ما هو جدٌد و مفٌد   ولد هٌئنا لكم الفرص للتعلىٌم و التىدرٌب و البحىا واكتسىاب المهىارات ووفرنىا 

ة و البٌئة الجامعٌة المحفزة لإلبداع و التمٌىز   وسىو  تتمتعىون بحرٌىة التفكٌىر و التعبٌىر و الحىوار و لكم الراح
المشاركة   وسو  تلتمون بأعضىاا هٌئىة التىدرٌس وجهىاز إدارى هىدفهم خىدمتكم وتزوٌىدكم بالمعرفىة و العلىوم 

 لبناا شخصٌاتكم ورسم معالم الطرٌك نحو مستمبل مشر  لكم ولوطنكم .

صٌكم بالوالا واالنتماا و الحفاظ علىى هىذة الجامعىه وتعزٌىزالمٌم االٌجابٌىة وااللتىزام بىالمٌم األخاللٌىة والمىٌم وأو
 الجمالٌة ولٌم المسئولٌة و الرلابة الذاتٌة.

وتأمىىل الجامعىىه مىىنكم اإلطىىالع علىىى هىىذا الىىدلٌل والتعىىر  علىىى محتوٌاتىىة   فهىىو مرشىىدكم للتعىىر  علىىى حٌىىاتكم 
الخطط الدراسٌة واألنظمة والتعلٌمات المنظمة لمراحل الدراسة وحٌاتكم الجامعٌة   وٌبصىركم  الجامعٌة وبخاصة

بمىىا لكىىم مىىن حمىىوق ومىىا علىىٌكم مىىن واجبىىات . واذا تعىىذر علىىٌكم فهىىم أى مىىن مكوناتىىة   فىىتن شىىئون الطىىالب هىىى 
لمىى و المشىاركة فىى مرجعكم للمساعدة فىى توضىٌت تلىن األمىور . واوصىٌكم بتسىتغالل أولىاتكم فىى التحصىٌل الع

 االنشطه الطالبٌة المختلفة.

 والسالم علٌكم ورحمه هللا وبركاتة   وتمنٌاتى بحٌاة جامعٌة سعٌدة

                                                                                    

 

 رئٌس الجامعه                                                                                              

                                                                                     

 أ.د / ماجد عبد التواب الممرى                                                                                       
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 ةكلم

 السٌد األستاذ الدكتور / عبد الرازق ٌوس  دسولى

 نائب رئٌس الجامعه لشئون التعلٌم و الطالب 

 أبنائى االعزاا:

باألصالة عن نفسى ونٌابة عىن أعضىاا هٌئىة التىدرٌس ٌسىعدنى أن أتوجىة إلىٌكم بىأخلص التهىانى بمناسىبة العىام 
كم فىى مرحلىة التعلىٌم الجىامعى بجامعىة كفىر الشىٌخ الدراسى الجدٌد وأرحب بكم جمٌعاً وأنتم تخطون أولى خطوات
 0والتى تعتبر صرحاً من صروح العلم والمعرفة ومناراً للفكر

وإدارة الجامعة تض  كل إمكانٌاتها المتاحة لخدمة أبنائها الطالب من أجل إعالا منارة العلم لكى تنٌر لكم الطرٌك 
 0ٌة البٌئةوتكون منهاجاً تسٌرون على هدٌه لخدمة المجتم  وتنم

وإنى أنتهز هذة الفرصة الطٌبة الدعوكم إلى بذل لصارى جهدكم فى سىبٌل العلىم والتىزود بىة حتىى ٌكىون النجىاح 
 0حلٌفكم فى شتى مجاالت الحٌاة

بممارسىىة  ولىىذلن أوجىىة دعىىوتى الىىى أبنىىائى وبنىىاتى باالهتمىىام بالمعرفىىة والفهىىم وعلىىى نفىىس المىىدر مىىن االهتمىىام
 0ضٌة والفنٌة والتكنولوجٌة حتى ٌتحمك التوازن النفسى والبدنى الداعم للتفوق العلمىااالنشطة الثمافٌة والرٌ

تمنٌاتى لكم بمضاا ولت سعٌد ممتى  فىى رحىاب جامعىة كفىر الشىٌخ وأن تفخىروا دائمىا بتنتمىائكم لهىذة المؤسسىة 
 0الرائدة

 0وفمنا هللا جمٌعا للخٌر والعطاا لبلدنا الحبٌب

                                                               

 نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب

                                                                 

 (د/ عبد الرازق ٌوس  دسولى0)أ                                                                                     
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 كمطػة
 السيد األستاذ الدكتؾر/ محطؾد دمحم فؾاز 

 وكيل الكمية لشئؾف التعميؼ والظالب
 والقائؼ بعطل عطيد الكمية

 أبظائي وبظاتي:
أرحػػب ب ػػؼ فػػي كميتظػػا العرمقػػة وأأػػتؼ توظػػؾف أولػػل  ظػػؾاتكؼ فػػي مرحمػػة التعمػػيؼ الاػػامعي و ػػد حققػػتؼ أمػػال عزمػػزا 

ف التحػػا كؼ ب ميػػة الزراعػػة اسػػتطرارا لطسػػيرة الاػػد واوجتهػػاد لتحققػػؾا ططؾحػػاتكؼ وتكؾأػػؾا باجتهػػادكؼ وأرجػػؾ أف   ػػؾ
وحتل تحققؾا ما تظطحؾف إلية فعمي ؼ اولتزاـ بالتقاليد الاامعيػة واوجتهػاد فػي طمػب العمػؼ وا   ػاؿ 0طا ات  ال ة

 0ؼ اوأتطاء والعظاءعمل الطشاركة في األأشظة الظالبية التي تظطل  دراتكؼ الذاتية وتكس  ؼ  ي
بالقػدرة عمػل التاد ػد  ؼوأأظا في كمية الزراعة أضع كافػة إم اأياتظػا لتحقيػس رسػالة الاامعػة فػي إعػداد أجيػاؿ تتسػ

و د أالت كمية الزراعة أصػي ا وافػرا مػؽ التظػؾمر والتحػد    0وا بداع والتعامل مع األساليب التكظؾلؾجية الطعاصرة
فػي اووأػة األ يػرة متطػيال فػي الط ػاأي والطظشػيت الحد يػة والتاهيػزات والطعامػل الذي شهدتة جامعػة كرػر الشػي  

والط ت ػػات و اعػػات الطحا ػػرات ووسػػائل التكظؾلؾجيػػا الطعاصػػرة إ ػػافة إلػػل مػػا وفرتػػال الكميػػة ألبظائهػػا الظػػالب مػػؽ 
لكػؼ الكميػة كػل  ولقػد ييػ ت 0 دمات ورعا ة صحية واجتطاعية وما أتاحتال لهؼ مؽ أأشظة ثقافية ورما ية وفظيػة

الؾسائل واألس اب التي ترتح أمام ؼ آفا ا جد ػدة تحقػس ططؾحػاتكؼ وعمػي ؼ أف تسػتيطروا يػذا ا م اأيػات الطتاحػة 
أمام ؼ لتحقس لؾطظظا ماأظشدة مػؽ ر ػاء وازديػارس وسػتادوف فػي كميػتكؼ أو ػة مطتػازة مػؽ السػادة أعضػاء ييئػة 

 0ة والعمؼ التدرمس  طدوا  لكؼ أ د هؼ ومشطمؾأكؼ بالرعا 
وبػػيؽ  ػػد  ؼ اعزائػػل الظػػالب والظال ػػات يػػذا الػػدليل الػػذي  حتػػؾت عمػػل أيػػؼ الطعمؾمػػات التػػي تريػػدكؼ طػػؾاؿ حيػػاتكؼ 

  0الاامعية والطرجؾ  رأءأة بد ة والرجؾع إليال  دائطًا 
 

 فيستطظياتي لكؼ بالظااح والتؾ  صوادعؾا هللا أف  عيظظا وإ اكؼ لطا فيال الوير لطصرأا الح ي ةس مع  ال
 

 ا.د/ محطؾد دمحم فؾاز   
 وكيل الكمية لشئؾف التعميؼ والظالب                                                                
 و ائؼ بعطل عطيد الكمية                                                    
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 د/ عمل أحطد أبؾشؾشة0ا

أائب  رئيس الاامعة لشئؾف 
  دمة الطاتطع وتظطية ال يئال

 

 
 
 

 ا.د/ ع د الرازؽ  ؾسف دسؾ ي
الاامعة لشئؾف أائب  رئيس 

 التعميؼ والظالب 
 

 
 
 
 

أائب  رئيس الاامعة اشئؾف 
  دمة الطاتطع تظطية ال يئال

04222211210 

 دارة الجامعةا

 

 د / ماجد عبد التواب الممرى0ا

 لجامعة     رئٌس ا

 

 

      

 
  

 
   

 
 

  
                                                     

  
 
 
 

 أ / ع د هللا جاد                                                                   أ.د حسؽ حسؽ  ؾأس
 أميؽ عاـ الاامعة                                                            لشئؾف  ئب رئيس الاامعالأا 
                                                                 وال حؾث لدراسات العمياا
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 ادارج الملٌح

 

 أ.د / محطؾد دمحم فؾاز

 شئؾف التعميؼ والظالب  ل الكمية وكيل

 و ائؼ بعطل عطيد الكمية
 

 

 

 
 

 

 .د / السيد بالؿ ع د الطظظمبأ                                              أ.د /  حيي زكرما أحطد عيد    

  دمة  وكيل الكمية لشئؾف                                                الدراسات الكمية لشئؾف  وكيل   

 الطاتطع  وتظطيال ال يئال                               العميا وال حؾث                                        

                                                                                                                                                                                                                                                 

  

 / دمحم ع د الرتاح أبؾ سيف أ

 الكمية يؽأم
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  ح الملٌحــــرإً                                                 
 
 

 0أن تكون الكلٌة متمٌزة ومعتمدة أكادٌمٌاً محلٌاً وأللٌمٌاً ودولٌاً فى المجال الزراعى

 

 الح ـــرس                                                                     

  الملٌـــــــــح                                                                  

 

 

تلتزم كلٌة الزراعىة  بجامعىة كفرالشىٌخ بتخىرٌج مهنىدس زراعىى طبمىاً للمعاٌٌرالمومٌىة األكادٌمٌىة المٌاسىٌة 
لمٌة وتمىدٌم الخىدمات ٌلبى إحتٌاجات سوق العمل محلٌاً وأللٌمٌاً فى مجاالت العلوم الزراعٌىة وإجراا البحىوا الع

 0المجتمعٌة لتحمٌك التنمٌة المستدامة فً إطار من المٌم واالخالق

  
 

 الأهـداف الؤسذزادٌخٌح                                                       

 للملٌح                                                                   

 
 

 طر لمحصؾؿ عمل اوعتطاد األكاد طي. طاف الاؾدة الطست .1

 تظؾمر ال رامج التعميطية وتحد   الطقررات الدراسية. .2

 تظؾمر الدراسات العميا وال ح  العمطي التظ يقي. .3

 تدعيؼ عال ات الشراكة مع مؤسسات الطاتطع الطدأي وتظطية ال يئة. .4

 تظطية الطؾارد ال شرمة والطاد ة بالكمية. .5

 بظاءًا عمل آراء الطستريد ؽ.التظؾمر والتحسيؽ الطستطر  .6

 تحسيؽ طرؽ التقؾمؼ وترعيل أغؼ الطتابعة. .7

 اورتقاء بالططيزات التظافسية في الكمية. .8
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 للٌـح الشراعــح فى سؼـــور

بعػػد تحؾمػػل الطعهػػد الزراعػػي ب رػػر الشػػي  إلػػل كميػػة  4/7/4999أأشػػئت كميػػة الزراعػػة ب رػػر الشػػي  فػػي 
ة ثػؼ اأضػطت إلػل جامعػة وسػل الػدلتا التػي تحؾلػت إلػل جامعػة طظظػاس واوف وبعػد لمزراعة تت ع جامعة ا سػ ظدرم

 ـ كاأت الكمية الم ظة األولل في يذا الصرح الشام .4/8/2009إأشاء جامعة كرر الشي  التي عهرت لمظؾر في 
   طالب وطال ة. 4482 طت الكمية في السظة األولل  أشائها عدد 
  (.4971ؾرمؾس في العمـؾ الزراعية )شع ة عامة حتل عاـ عمت  الكمية تطظح درجة ال  ال 
   بإصدار الالئحة الدا مية ب مية الزراعة ب رر الشي  والذي  4/44/4970في  898صدر القرار الؾزاري ر ؼ

بطؾج ال  طظح مامس الاامعة بظاءًا عمل طمب كمية الزراعة ب رر الشي  درجة ال  الؾرمؾس في العمـؾ الزراعية 
ا أتاج –الظ ات  أمراض –األل اف  –او تصاد الزراعي - األرا ي -ورشاد الزراعي)الشعب اوتية:في إحدت ا
الزيؾر  –الوضر –الحشرات او تصاد ة  –تكظؾلؾجيا األغذ ة   -ا أتاج الزراعي ––إأتاج الدواجؽ  –الحيؾاأي 

 -الهظدسة الزراعية  –الطحاصيل   -ي الطاتطع الرمر –الط يدات –الراكهة  –وأ اتات الزمظة وتظسيس الحدائس 
 الؾراثة(.

 ( بتارم  472صدر القرار الؾزاري ر ؼ )مؽ الرر ة األولل  اـ بش ف تشعيب الهظدسة الزراعية بالكمية اعت ار 42/2/2009
 بدو مؽ الرر ة الياأية.

  و ػد أسػهطت الكميػة أ ضػًا وتقـؾ الكمية بإعداد طالبها إعدادًا عمطيًا وعطميًا فػي توصصػاتها العمطيػة الطوتمرػة
 فل إعداد الو راء ال احييؽ في الطااؿ الزراعي.

  واستصػػالح األرا ػػي وتظطيػػة  والحيػػؾاأيكطػػا تسػػايؼ ب حؾثهػػا العمطيػػة الطتظػػؾرة فػػي ماػػاؿ ا أتػػاج الزراعػػي
 الطاتطعات الرمرية.

   ( بتارم     2821صدر القرار الؾزاري ر ؼ )ةألكاد طية الدا ميـ بإصدار الالئحة ا 2042/  8/    20  

  -) مرحمة ال  الؾرمؾس ( بظغاـ الساعات الطعتطدة والذي بطؾج ة :    
 طظح مامس جامعة كررا لشي  بظاء عمل طمب مامس الكمية درجة ال  ػالؾرمؾس فػي العمػـؾ الزراعيػة فػي أحػد ال ػرامج  -أ

 التالية:
 برأامج ا أتاج الحيؾاأي والداجظل والسط ي  -2                           برأامج ا أتاج الظ اتي -1
 برأامج و ا ة الظ ات  -1                            برأامج عمـؾ األغذ ة -2
 برأامج العمـؾ او تصاد ة واوجتطاعية الزراعية  -9             برأامج التكظؾلؾجيا الحيؾمة الزراعية -0
 برأامج األرا ي والطياا -7
 
     0جامعة كررا لشي  بظاء عمل طمب مامس الكمية درجة ال  الؾرمؾس في الهظدسة الزراعية  طظح مامس  -ب
 (  optionتطظح شهادات التورج ط قا لم رامج الطذكؾرة في مادة بعالية وفل حالة ا تيار الظالب تؾجها فرعيا ) -ج

 لتورج كالتالي:  ضاؼ يذا التؾجال الررعي إلل جاأب ال رأامج الرئيسي في الشهادة عظد ا    
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 ـ
 

 ةالتؾج ال رأامج

4 
 
 

 اوأتاج الظ اتي
 

 

 الطحاصيل

 الراكهة

 
 الوضر

  الزيؾر وأ اتات الزمظة وتظسيس الحدائس
 
2 

 ا أتاج الحيؾاأي والداجظل والسط ي

 
 اوأتاج الحيؾاأل

 إأتاج الدواجؽ
  إأتاج األسطاؾ 

2 
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 تذج عٌ لل قسووفٌها ًلٍ ي
 

 قســـو الأراطــــــٍ والهٌاج:ـ  

 هتؼ القسؼ بالااأب التعميطي وال حيي في مااوت األرا ي والطياا وال يئة ويظاؾ عدد مػؽ الطشػارمع 
ال حييػػة مػػع الاامعػػة وأكاد طيػػة ال حػػ  العمطػػي ومؾجػػد بالقسػػؼ وحػػدة ذات طػػابع  ػػاص تقػػدـ الوػػدمات فػػي 

 لطااوت الزراعية وال يئة الصظاعية.الطااوت الزراعية سؾاء في ا
 قسو الإقذصاد الشراعٍ:ـ 

ـ بالدراسػػات او تصػػاد ة واوجتطاعيػػة وا رشػػاد ة الزراعيػػة ودراسػػة تظطيػػة 4999 هػػتؼ القسػػؼ مظػػذ عػػاـ 
دارة واوشػػراؼ عمػػل الطػػزارع والطشػػروعات الزراعيػػة اوالطاتطعػػات الرمريػػة مػػؽ  ػػالؿ مػػد الظالػػب بطهػػارات 

سومؾجػد بالقسػؼ وحػدة ال حػؾث او تصػاد ة التوصص فػل أحػد أو بعػض التوصصػات الكميػة  سباو افة إلل
والتظطية الرمرية الطتؾاصمة ومشرؼ القسؼ عمل العد د مؽ الطشروعات القؾمية عمطيًا وإدارمًا مظها الظهػؾض 

س ومطػظح والغربيػةكرر الشػي   لطحافغتيمة بالطي ظة الزراعيةس وبرأامج شروؽس وإعداد تقرمرت التظطية ال شر 
 الزراعػػيالقسػػؼ درجػػات ال  ػػالؾرمؾس والطاجسػػتير والػػدكتؾراة فػػل توصصػػات او تصػػاد الزراعػػل واورشػػاد 

 . الرمريوالطاتطع 
 قسو الألتــــــــاى:ـ 

 هػتؼ القسػؼ بتعمػيؼ الظػػالب أغرمػًا وعطميػًا أساسػػيات عمػـؾ األل ػاف ومظتااتهػػا وكيريػة إأتػاج وتصػػظيع 
الطظتاات الم ظية وبذلػ  تط ؽ الورمج مؽ عطل بعض الطشػروعات الصػغيرة الواصػة وحرظ وتداوؿ موتمف 

كطا أأال  ص ح مؤياًل لمعطػل فػي ماػاؿ الصػظاعة ومصػاأع األل ػاف الحد يػة أو العطػل فػي الاامعػات ومراكػز 
لرظية في ال حؾث الطوتمرة أو الاهات الر ابية الطسئؾلة عؽ جؾدة األل اف ومظتااتها أو تقد ؼ اوستشارات ا

 الطااؿ.
 قسو الًتاخ الشراعٍ:ـ 

 شطل القسؼ عمل ثالثة فروع دا مية  ويػل فػرع أمػراض الظ ػات و الطي روبيؾلؾجيػا الزراعيػة و الظ ػات الزراعػي 
ومقـؾ القسػؼ بتػدرمس العد ػد مػؽ الطقػررات الدراسػية ومػظغؼ دورات تدرم يػة متوصصػة فػي العد ػد مػؽ ماػاوت الظ ػات 

 0الزراعل
 ؤيذاج الحٌوايٍ:قسو الـ 

صػػص ومعتظػػي بتغذ ػػة الحيؾاأػػات  هػػتؼ القسػػؼ بتػػدرمس العد ػػد مػػؽ الطقػػررات الدراسػػية فػػي ماػػاؿ التو
وبتظغيؼ إ ؾاء ورعا ة الحيؾاأات مع اويتطاـ بتظاسميات الحيؾاأات وأشػر التراكيػب الؾراثيػة الايػدة  ةعير الطز 

هتؼ بطزارع األسطاؾ وكل ذلػ  سػايؼ فػي ت ييػل عؽ طرمس دراسة الهظدسة الؾراثية والتمقيح الصظاعي كطا ت
 0الورمج لمطظافسة في سؾؽ العطل

 قسو ايذاج الدواحــٌ:ـ 

تهتؼ أسرة القسؼ بطد الظالب بطراتيح عمؼ صظاعة الدواجؽ والتي تعت ر الطصدر الرئيسي لسػد العاػز 
ع الواصػػة فػػي ماػػاؿ فػػي ال ػػروتيؽ الحيػػؾاأي فػػي مصػػر ومصػػ ح الظالػػب بعػػد التوػػرج مػػؤياًل لعطػػل الطشػػارم

 التوصص أو العطل في الشركات الك رت أو الاهات ال حيية والاامعات.
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 قسو الصًاعاخ الغذائٌح:ـ 

 متحػػس طػػالب مرحمػػة ال  ػػالؾرمؾس بشػػع ة تكظؾلؾجيػػا األغذ ػػة بعػػد الظاػػاح فػػي الرر ػػة الياأيػػة وبعػػد 
لياليػة والرابعػة بدراسػة العمػـؾ األساسػية استيراء بعض الطقررات الدراسية الطؤيمة ثؼ  قـؾ الظالػب بالرر ػة ا

والتظ يقية في مااؿ العمـؾ وتكظؾلؾجيػا األغذ ػة والظػرؽ الطوتمرػة لحرػظ وتصػظيع األغذ ػة ومي روبيؾلؾجيػا 
األغذ ة والكيطياء الحيؾمة مطا  ؤيل الورمج لمعطل في شػركات تصػظيع األغذ ػة أو فػي جهػات الر ابػة عمػل 

 عات الصغيرة أو تقد ؼ اوستشارات العمطية في مااؿ التوصص.جؾدة األغذ ة أو إ امة الصظا
 قســــو الحشــــزاخ الإقذصادًح:ـ 

 هتؼ القسؼ بدراسة اوفات الحشرمة التي تصيب أيؼ الطحاصيل او تصاد ة كذلػ  هتؼ بدراسة اوفات 
والضػررس طػرؽ الط افحػة  ذات األيطية الظ ية وال يظرمة متظاوًو في ذلػ دورة حيػاة اوفػةس مغػاير ا صػابة

 كذلػ  هتؼ بدراسة الحشرات الظافعة ميل أحل العسل ود داف الحرمر واألعداء الحيؾمة.
 ســو التسادٌـــــٌ:قـ 

 ضؼ  سؼ ال ساتيؽ ثالثة فروع يي شعب الوضر والراكهة والزيػؾر وأ اتػات الزمظػة وتظسػس الحػدائس 
الت لطحطيػػة بظػػرؽ ري وتسػػطيد مظػػؾرة وإأتػػاج شػػتحيػػ   هػػتؼ فػػرع الوضػػر بتػػدرمس كيريػػة إأتػػاج الوضػػر ا

كطػػا  هػػتؼ فػػرع الراكهػػة بإأتػػاج شػػتالت الراكهػػة واسػػتوداـ التكظؾلؾجيػػا الحد يػػة فػػي الػػري والتسػػطيد الوضػػر 
 صػػ ح  لوإأتػػاج زيػػؾر القظػػف وأ اتػػات الغػػل والصػػؾب والظ اتػػات الظ يػػة والعظرمػػة مطػػا  ؤيػػل الوػػرمج لكػػ

كطا  هػتؼ فػرع الزيػؾر وأ اتػات الزمظػة وتظسػيس الحػدائس بإأتػاج بقة  صًا في مااؿ مؽ الطااوت السامتوص
شتالت أ اتات الزمظة وزيؾر القظف وبظاتات األصص والظ اتات الظ ية والعظرمة وتصػطيؼ وتظسػيس الحػدائس 

 0مطا  ؤيل الورمج ليص ح فل مااؿ مؽ الطااوت السابقة
 قســـــو لٌهٌاء وسهٌح الهتٌــــداخ:ـ 

بعمـؾ الكيطياء وكيطياء الط يدات وم افحة اوفات وحطا ة ال يئة ومتطحؾر الهي ل العمطػي  هتؼ القسؼ 
لمقسؼ في تاهيز الط يداتس التقييؼ الحيؾيس والتقييؼ الحقميس تظ يقات الط افحة الطتكاممةس تحميػل الط يػدات 

 ومت قياتهاس الدراسات التكس ؾلؾجيةس حطا ة ال يئة مؽ التمؾث بالط يدات.
 ســــو الهحاصٌـــل:قـ 

 شارؾ القسؼ في العد د مؽ الحطالت القؾمية لمظهؾض بالطحاصيل الطوتمرة ميل القطح واألرز والذرة 
الشامية ومحاصيل الزمت ومهتؼ القسؼ بتػدرمس الطقػررات الدراسػية الطوتمرػة بالكميػة وفػل كميػات الاامعػات 

 مؽ ش أها  دمة الطاتطع. الطحمية والدولية والتيالزراعية  الطوتمرة ومؾجد بالقسؼ العد د مؽ الطشارمع
 قســــو الوراثــــح:ـ 

 هتؼ القسؼ باطيع فروع عمؼ الؾراثة و اصة الحد   مظها ميػل عمػـؾ التكظؾلؾجيػا الحيؾمػة والهظدسػة 
ال يئػة عػؽ طرمػس إجػراء العد ػد مػؽ الطاتطػع وتظطيػة الؾراثية وتكظؾلؾجيا الايظات ومسايؼ القسؼ في  دمة 

 دراسات وال حؾث والطشارمع ال حيية الطوتمرة.ال
 قسو الهًدسح الشراعٌح:ـ 

ت دأ الدراسة بالقسؼ مؽ الرر ة األولل ولطدة أربع سظؾات وذلػ بعد التحاؽ طالب شع ة الرما ة 
% مؽ الطقررات ذات ط يعة 20والعمـؾ )ثاأؾمة عامة( والدراسة بالقسؼ ذات ط يعة  اصة حي  أف 

ط يعة يظدسية ومحصل الورمج عمل ب الؾرمؾس العمـؾ الزراعية توصص يظدسة  % ذات70زراعيةس 
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 ة بالكمية إتطاـ الدراسة بالكمية.زراعية بعد إتطاـ الدراس
 دهًح الملٌح درحذٍ الهاحسذٌز والدلذوراٍ فٍ الذخصصاخ الآدٌح:

تىىىىاج الحٌىىىىوان إن -أمىىىىراض النبىىىىات -األلبىىىىان  -االلتصىىىىاد الزراعىىىىً  -اإلرشىىىىاد الزراعىىىىً  -األراضىىىىً 
 -تربٌىىىة النبىىىات - المٌكروبٌولوجٌىىىا الزراعٌىىىة -أمىىىراض النبىىىات  -النبىىىات الزراعىىىً  -وإنتىىىاج الىىىدواجن 
 -الزهىىىور ونباتىىىات الزٌنىىىة وتنسىىىٌك الحىىىدائك  -الخضىىىر  -الحشىىىرات االلتصىىىادٌة  -تكنولوجٌىىىا األةذٌىىىة 

 (0لزراعٌةالهندسة ا -الوراثة  -المحاصٌل  -المجتم  الرٌفً -المبٌدات -الفاكهة 
 

 نزلش الذهٌش والهعانل الهعذهدج والهئهلح للإعذهاد ةالملٌح
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 ونشارع الملٌح نتايى 
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 نًشآخ ونتايى الملٌح

 -تتكون كلٌة الزراعة من عدة مبانً هً:

شطل : الطعطل الطركزت ) الدور اور ل الاهة الغربية وم-م ظل كمية الزراعة الاد د ومتكؾف مؽ س ع طؾابس: -4
م تػب معػاوف الكميػة وبصػػطة -مظ عػة الكميػػة-م تػب الاطعيػػة العمطيػة لحطا ػة ال يئػة  – ءوحػدة سػالمة الغػذا

معطل تصظيع الصػظاعات الغذائيػة  -مصمل لمسيدات -الؾحدة الحسابية-مد ر الحسابات-الحضؾر واوأصراؼ
-)الشػئؾف الطاليػة-الطوػازف -: شػئؾف الظػالبمؽ كال الاهة الشر ية وتشطل-(4صالة تصظيع األل اف)-(4)

 (2صالة تصظيع األل اف)- -التؾرمدات(
 :م ت ػة الدراسػات – سػؼ إأتػاج الػدواجؽ  : الاهة الشػر ية-: سؼ ا أتاج الحيؾاأي الاهة الغربية-الدور األوؿ

 0م ت ة الظالب-العميا
 :الاهػة الغربيػة: م تػب و كيػل - طاف الاؾدةوحدة  - الس رتارمة-م تب العطيد : إدارة الكمية -الدور الياأي

وكيػػل الكميػػة لشػػئؾف  دمػػة الطاتطػػع وتظطيػػة ال يئػػة م تػػب شػػئؾف ييئػػة  - ثالكميػػة لمدراسػػات العميػػا وال حػػؾ 
الاهػة  -معطل الظػت ألعضػاء ييئػة التػدرمس   - العيادة الظ ية -استراحة أعضاء ييئة التدرمس -التدرمس

الوػػرمايؽ س اورشػػاد األكػػاد طي س اوزمػػات و –الوزأػػة  -ألظػػت لمظػػالبمعطػػل  -الشػػر ية :م تػػب أمػػيؽ الكميػػة
                                                      0م تب رعا ة الش اب  -م تب وكيل الكمية لشئؾف التعميؼ والظالب  -الكؾارث

 : 0األل اف؛الاهة الشر ية  سؼ   سؼ الصظاعات الغذائية الاهة الغربية: -الدور اليال 
 :0 سؼ الظ ات الزراعل :  سؼ الطحاصيلس الاهة الشر ية : الاهة الغربية -الدور الرابع 
 :0(040 اعة السطيظار)-(049مدرج طالب )- سؼ ال ساتيؽ-الدور الوامس 
 :شػئؾف العػامميؽ - الكظتػرووت -اوسػتحقا ات -(940) مػدرج طػالب (909) مدرج طالب-الدور السادس-

 0ش  ة مؾ ع الكمية -ا دارة الهظدسية -ت العمياالدراسا -األرشيف
)ب( ومتكؾف مػؽ  طسػة طؾابػس وتضػؼ حاػرات الطعامػل وم اتػب أعضػاء ييئػة التػدرمس  م ظل كمية الزراعة  -2

ومؾجد بالدور األر ي أ ساـ او تصاد الزراعي والهظدسة الزراعية ومشػغل  سػؼ الط يػدات الػدور اليػاأي و سػؼ 
ور اليال  و سػؼ األرا ػي الػدور الرابػع وجظػاح مػؽ الػدور الوػامس الػذي  ضػؼ  سػؼ الدو  الحشرات او تصاد ة

 الؾراثة.
 0مزرعة الدواجؽ وم ظل صؾب أمراض الظ ات بطد ظة سوا لم ظ  -2
 0مزرعة اوأتاج الحيؾاأل  مف سؾر الاامعة باؾار مركز الزراعة الطحطية -1
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 هو ةؤقسام للٌح الشراعحةٌاى احصائٍ ةذعداد أعظاء هٌئح الذدرًس ونعاويٌ

 م1028/1029للعام الخانعى 
 

 

 رئٌـس المســم المســم

 أعداد هٌئة التدرٌس

استاذ 
 متفرغ

 أستاذ
أستاذ 
 مساعد

 مدرس
مدرس 
 مساعد

 معٌد
المجموع  
 الكلى 

 24 2 0 2 3 1 16 د/ أحمد سعد الحناوى االراضى والمياة

 21 1 1 1 2 6 10 لحامولىأ.د/ عادل إبراهيم دمحم ا االلتصاد الزراعى

 16 0 1 3 3 1 8 محسن عبد العزيز زمارةأ.د/  األلبـــــــان

 31 1 2 3 5 8 12 أ.د/ مصطفى السيد عبد الحميد شلبى النبات الزراعى

 19 - 1 1 1 6 10 عبد السالم متولىأ.د/  االنتاج الحيوانى

 16 1 - 2 2 5 6 أ.د/ رياض يوسف نوفل إنتاج الدواجـــن

 25 1 1 5 - 6 12 سحر رمضان عبد الهادىأ.د/  الصناعات الغذائية

 17 1 - 4 1 4 7 شولي دمحم متولي ةأميرد/  الحشرات االلتصادية

 35 1 1 6 3 5 19 الدين خليل عمر عالءأ.د/ البساتــــــين

 29 1 0 5 2 5 16 أبوزيد لحميدأ.د/ أحمد عبد ا كيمياء وسمية المبيدات

 24 1 1 3 3 5 11 د/ دمحم سعد مغازى عبد العاطىأ. المحاصيل

 15 1 1 1 6 1 5 خطاب د/ إسماعيل عبد الحافظأ. الوراثة

 16 1 1 2 5 4 3 أ.د/ حسين دمحم سرور هندسة زراعية

 288 12 10 38 36 57 135 اإلجمالــــي

 
 احهالٍ أعظاء هٌئح الذدرًس والهدرسوى الهساعدوى والهعٌدوى ةالملٌح

( 188 ) 
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 ةالملٌح لإئحح يظام الدراسح والذسخٌل

 : الًظام الدراسيـ 

الظغاـ الدراسي الطت ع يؾ أغاـ الساعات الطعتطدةس وفيال  قسؼ العاـ الدراسي إلل فصميؽ دراسييؽ 
أس ؾعًاس با  افة إلل فصل صيري ا تياري  40س الرصل الورمري والرصل الشتؾي وكل مظهطا إج ارميؽ

)عمل أف  تؼ مضاعرة الساعات الدراسية األس ؾعية الطوصصة لمطقررات التي   طاأية أسابيعع ارة عؽ ث
 يذا عدا فترة اومتحاأات. تدرس في يذا الرصل(س 

 : التزاند الدراسٌحـ 

في العمـؾ الزراعية برامج دراسيةس التي تؤيل لدرجة ال  الؾرمؾس لمكمية س عة تضؼ الوظة الدراسية      
با  افة إلل برأامج الهظدسة الزراعية الذي  ؤيل الظالب لدرجة   رأامج الدراسيفي توصص ال

ح لمظالب فرصة ا تيار ماطؾعة مقررات اس ومتأ&ب&ج( 2ال  الؾرمؾس في الهظدسة الزراعية )مادة 
ومشار إلل يذا التؾجال في  دا ل التوصص الرئيسي لم رأامج)تؾجال( تكس ال عطقًا في توصص فرعي 

 راسي لمظالب ) سال تقد رات الظالب(.السال الد
 : عدد الساعاخ الهعذهدج الهؼلوةح للذخزجـ 

 شترط لحصؾؿ الظالب عمل درجة ال  الؾرمؾس في أحد ال رامج أو التؾجهات الررعية الطؾ حة في الطادة 
  ساعة معتطدة ) مائة وأربعؾف ساعة معتطدة ( عمل األ ل بظااح. 410( أف  قـؾ الظالب بدراسة 2)

 : الذسخٌلـ 

تظشر مؾاعيد التسايل في التقؾمؼ األكاد طيس سؾاء كاف ذلػ بالظس ة لمظالب الادد أو الظالب الطستطرمؽ. 
س وإعداد ال رامج قـؾ الظالب بطساعدة مرشدا األكاد طي بتع ئة أطؾذج التسايلس وبا تيار الطقررات و 

إلل إدارة الق ؾؿ والتسايل بعد اعتطاديا مؽ جدولال الدراسيس وتع ئة الظطاذج الواصة بذلػس وتسميطها 
 الطرشد األكاد طي.

 عت ر الظالب مسااًل إذا أأهل متظم ات التسايل وسدد الرسـؾ الدراسية وعمل إدارة الق ؾؿ والتسايل أف 
تظشئ ممرًا أكاد طيًا لكل طالب  حتؾت عمل كامل وثائس اولتحاؽس وكذلػ عمل صؾر مؽ جدولال الدراسي 

 لحذؼ وا  افة ....إل س وماب أف  حدث يذا الطمف في أها ة كل فصل دراسي.وأطاذج ا

 : دسخٌل الؼالث الهًذر ألادًهٌاـ 

الظالب الذي حصل عمل إأذار أكاد طي  سال في الحد األدأل لمعبء الدراسي في الرصل الدراسي التاليس وو  اؾز تااوز 
 مؽ وئحة اومتحاأات.( 00)طرشد األكاد طيس استظادًا إلل الطادة ذلػ إو بطؾافقة عطيد الكمية بظاًء عمل تؾصية ال
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 : الهذؼلث الساةق لهقزرـ 

و  اؾز تسايل الظالب في أي مقرر دراسي  شترط لال متظمب سابس ما لؼ   ؽ  د اجتاز بظااح ذلػ 
ظاء عمل تؾصية مؽ الطتظمبس وو  تؼ تااوز ذلػ إو بطؾافقة أائب رئيس الاامعة لشئؾف التعميؼ والظالب ب

 عطيد الكمية.

 : العثء الدراسيـ 

يؾ ماطؾع الساعات الطعتطدة التي  سامها الظالب في فصل دراسي معيؽ. ويذا العبء  الدراسيالعبء 
 الدراسيس ولغروؼ الادوؿ الدراسيومستؾاا  العمطي وتمف مؽ طالب إلل آ ر ط قًا وستعدادا 

 لتالي:وتعار اتالس وفل جطيع األحؾاؿ  راعل ا

  ساعة معتطدة أس ؾعيًاس إو في الحاوت التي  تؾقف عميها تورج الظالب  24الحد األعمل لمتسايل
فياؾز تااوز يذا الحد في الرصل الدراسي األ يرس وذلػ بطؾافقة الطرشد األكاد طي ومظسس ال رأامج 

 طدة.ساعات معت 9أو تتااوز يذا الزمادة  س بشرطومؾافقة مامس الكمية الدراسي

  ساعة معتطدة ومستيظل مؽ ذلػ الظالب الذي بقل عمل تورجال أ ل مؽ  42الحد األدأل لمتسايل
 .وذلػ بطؾافقة مامس الكمية ذلػس وذلػ في الرصل الدراسي األ ير

   ثالث  في تؾقف عميها تورج الظالب فياؾز تااوز الحد األعمل  التيالحاوت  فيمعتطدةس إو
وذلػ بطؾافقة الطرشد األكاد طي ومظسس ال رأامج لتغا ي عؽ الحد األدأل وماؾز اساعات معتطدةس 

 .ومؾافقة مامس الكمية الدراسي

 تعرض الحاوت األ رت لتااوز الحدود العميا والدأيا عمل مامس الكمية وتواذ ما  راا بش أها . 

لسظؾات التورج والطظصؾص عميها وفل جطيع األحؾاؿ  تؼ اولتزاـ بالقؾاأيؽ الطظغطة في الحد األدأل        
 فل  اأؾف تظغيؼ الاامعات. 

 : فذزاخ الذسخٌل والحذف والؤطافحـ 

 :اوتيس  راعل الدراسياوعت ار الحد األعمل والحد األدأل لمعبء  فيمع األ ذ 

  وصص األس ؾع األوؿ مؽ الرصل الدراسي لمتسايلس وت دأ الدراسة مع بدا ة األس ؾع الياأي م اشرة. -

 س و الؿ األس ؾع اليال  بالحذؼ فقل.الياأيطح لمظالب بالحذؼ وا  افة  الؿ األس ؾع  س -

 وصص األس ؾع األوؿ مؽ الرصل الدراسي الصيري لمحذؼ وا  افةس وت دأ الدراسة في اليـؾ اليال   -
 مؽ األس ؾع األوؿ.

د عمل أف   ؾف يذا الحد األدأل مؽ الظالب لمتسايل في مقرر دراسي يؾ  طسة طالب لمطقرر الؾاح -
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الطقرر مؽ الطقررات الدراسية التي  ظرحها القسؼ  الؿ الرصل الدراسي الطظؾط بذلػ ولطامس الكمية 
 إعادة الظغر فل يذا العدد حسب مقتضيات الحاجة. 

 قـؾ الظالب بتع ئة الظطاذج الواصة بذلػ وبطشاورة ومساعدة الطرشد األكاد طي ومؾافقتالس ثؼ تسمؼ  -
 ل إدارة الق ؾؿ والتسايل.الظطاذج إل

 : الإيسحاب نٌ نقزرـ 

 اؾز لمظالب اوأسحاب مؽ أي مقررس بعد مؾافقة الطرشد األكاد طي ومحا ر الطقررس وذلػ حتل أها ة 
األس ؾع اليامؽ مؽ الرصميؽ الورمري والشتؾيس وأها ة األس ؾع الرابع مؽ الرصل الصيريس مع مراعاة الحد 

   ل الطقررة الغياب أس ة تااوز  د   ؾف  أو بشرط س"Wومرصد لال الرمز "األدأل لمعبء الدراسيس 
  عت ر الطحددة الرترة بعد اوأسحاب تؼ وإذا. الظالب معدؿ حساب في الطقررات تمػ تد ل وو اوأسحابس

 ".F"التقد ر لال ومرصد الطقرر في راس اً  الظالب
 : الإيسحاب نٌ الفصل الدراسيـ 

 ط قا لمقؾاعد التالية: الدراسيمؽ الرصل تظغؼ أمؾر اوأسحاب 

  اؾز لمظالب اوأسحاب الكمل مؽ الرصل الدراسي بتؾصية مؽ الطرشد األكاد طي ومؾافقة مامس الكميةس 
عمل أو  تااوز ذلػ أها ة األس ؾع العاشر مؽ بدا ة الرصميؽ الورمري والشتؾيس وأها ة األس ؾع الوامس 

 مؽ بدا ة الرصل الصيري.

 الطستطر الذي لؼ  حضر لمتسايل  الؿ فترتي التسايل والحذؼ وا  افة  عت ر مظسح ًا مؽ  الظالب
 الرصل الدراسي.

  الرقرة السابقةس  في ظغر مامس الكمية في طم ات اوأسحاب التي تقدـ بعد أها ة الرترة الطسطؾح بها
 ولمطامس اتواذ القرار الطظاسب.

 ةمتتالية أو مترر  سحب مظها الظالب عؽ أربعة فصؾؿ دراسيةو  اؾز أف  تااوز عدد الرصؾؿ التي  ظ . 
 : دؤحٌل القتولـ 

 تظغؼ أمؾر ت جيل   ؾؿ الظالب ط قا لمقؾاعد التالية:

 اؾز ت جيل   ؾؿ الظالب لرصل دراسي واحد إذا تقدـ بظمب لعطيد الكمية  الؿ أس ؾع التسايلس ووافس  
 عميال عطيد الكمية.

مية ولؼ  سال  الؿ أس ؾع التسايل  عت ر مظسح ًا مؽ الرصل الدراسيس وإذا لؼ كالالظالب الذي  ق ل ب 
  سال في العاـ التالي كظالب باؽ لإلعادة. سال في الرصل الذي  ميال 
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 : الإيقؼاع عٌ الدراسحـ 

 الظالب الطستطر الذي سال واأقظع عؽ الدراسة ولؼ  قدـ طمب اأسحابس  عامل معاممة الغائب ط قًا لمطادة
 .( مؽ وئحة اومتحاأات02)
 : دغٌٌز التزياند الدراسيـ 

 اؾز لمظالب تغيير برأاماال الدراسيس وذلػ بعد أ ذ رأت الطرشد األكاد طي ومظسس ال رأامج ومؾافقة عطيد 
الكمية. وفي يذا الحالة  ط ؽ احتساب بعض الطقررات التي اجتازيا الظالب في برأاماال السابسس بشرط أف 

 سس ال رأامج الاد د بطقررات ال رأامج الطحؾؿ إليال. عادلها مظ
 : حظور الؼلإبـ 

 عت ر حضؾر الظالب جزء مؽ العطمية التعميطيةس ومرترض أف  حضر الظالب جطيع الطحا راتس وحصص 
: مؽ ماطؾع ساعات 20التطارمؽس والطعامل والؾرش والتدرمب. فإذا بمغت أس ة غيابال في أي مقرر 

س ومحـر الظالب مؽ د ؾؿ اومتحاف الظهائي لمطقرراوتصاؿ الطحددة ل ًً إذا تااوزت  مطقرر  ظذر أكاد طيًا
: مؽ ماطؾع ساعات اوتصاؿ الطقررة لمطقرر بغير عذر  ق مال مامس الكميةس فيعت ر 20أس ة غيابال 

 ".Fيذا الطقرر ومرصد لال التقد ر " فيراسب 
 : نسذوًاخ الدراسحـ 

 حصؾؿ عمل درجة ال  الؾرمؾس إلل أربعة مستؾمات دراسية: صظف الظالب أثظاء دراستهؼ لم

 ساعة معتطدة بظااح.  20ويؼ الظالب الذ ؽ لؼ  تطؾا دراسة  الهسذوى الأول:
ساعة معتطدة  90ساعة معتطدة إلل أ ل مؽ  20ويؼ الظالب الذ ؽ أتطؾا دراسة مؽ  الهسذوى الثايٍ: 

 بظااح.     

ساعة معتطدة  99ساعة معتطدة إلل أ ل مؽ  90أتطؾا دراسة مؽ  ويؼ الظالب الذ ؽ الهسذوى الثالث:
 بظااح. 

 ساعة معتطدة عمل األ ل بظااح.  99ويؼ الظالب الذ ؽ أتطؾا دراسة  الهسذوى الزاةع:
 الذدرًث الصٌفٍ

       مف الظالب الطظقؾليؽ مؽ الطستؾت الياأي لميال  ب داء التدرمب الصيري العاـ ب  ساـ الكمية الطوتمرة -

 في أ رب فصل صيري تالي  تطاـ الظالب ساعات الطستؾت.    

       مف الظالب الطظقؾليؽ مؽ الطستؾت اليال  لمرابع ب داء التدرمب الصيري الواص وفقا ل رأامج  -
 الدراسة أو تؾجال الظالب في أ رب فصل صيري تالي  تطاـ الظالب ساعات الطستؾت.

 ساعات تدرمب  ؾميا  8والواص أربعة أسابيع لكل مظهطا وذلػ بؾا ع مدة التدرمب الصيري العاـ  - 
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 ومحدد مامس الكمية أماكؽ التدرمب وأغاـ تؾزمع الظالب وأغاـ الطتابعة والتقييؼ لعطمية التدرمب.    

 و تطظح شهادة التورج إو لمظالب الذ ؽ أتطؾا بظااح التدرمب الصيري العاـ والواص الطشار إلية  -      

 وماؾز أف  سطح لمظالب الطتومريؽ عؽ/أو الراس يؽ في التدرمب ب دائال   ل التورج.   
 :   نشروع الذخزجـ 

   مف طالب الطستؾت الرابع  بإعداد مشروع التورج وذلػ وفقا لم رأامج الدراسي والتؾجال الررعي. -

 المدة المصوى للدراسة

لسظة  19مقؾاعد الطظغطة لذلػ بقاأؾف تظغيؼ الاامعات الطدة القصؾت لمدراسة باطيع ال رامج تحدد ط قا ل _
 .ـ ووئحتال التظريذ ة وتعد التال وما  ستاد مؽ  ؾاأيؽ ولؾائح أ رت 4972

 : الفصل نٌ الملٌحـ 

  رصل الظالب في الحاوت التالية:

 ( مؽ يذا الالئحة.22تااوز عدد مرات اوأسحاب الطسطؾح بال ط قًا لمطادة ) إذا -

 اأؾف تظغيؼ الاامعات ووئحتال التظريذ ة أو القؾاأيؽ والمؾائح ستال في الطدة القصؾت التي حدديا إذا لؼ  ظال درا -
 الالحقة.صدر بحقال  رار فصل بس ب سمؾكي أو أ ال ي.

 إذا صدر بحقال  رار فصل بس ب سمؾكي أو أ ال ي. -
 الذقدًز العام للذخزج : ـ 

المعدل التراكمى للتخرج  وتحسب التمدٌرات بنفس النظام  هو التمدٌر الذى ٌحصل علٌة المتخرج من الكلٌة حسب
 المتب  فى حساب تمدٌرات المواد كالتالى:

 انزمذٚش انشيض ػذد انُمبغ انُغجخ انًئٕٚخ نهذسعخ

 يًزبص)+( +A 4انٙ الم يٍ  7,3يٍ 011انٙ  59يٍ

 يًزبص A 7,3انٙ الم يٍ  7,4يٍ 59انٙ الم يٍ  51يٍ

 (-يًزبص) -A 7,4انٙ الم يٍ  7,0يٍ 51انٙ الم يٍ  59يٍ

 عٛذعذا)+( B+ 7,0انٙ الم يٍ  7,5يٍ 59انٙ الم يٍ  51يٍ

 عٛذعذا B 5,5انٙ الم يٍ  5,9يٍ 51انٙ الم يٍ 39يٍ

 عٛذ)+( C + 5,9انٙ الم يٍ  5,5يٍ 39انٙ الم يٍ  31يٍ

 عٛذ C 5,5انٙ الم يٍ  0,5يٍ 31انٙ الم يٍ  59يٍ

 يمجٕل)+( D + 0,5انٙ الم يٍ  0,5يٍ 59انٙ الم يٍ  51يٍ

 يفجٕل D 0,5انٙ الم يٍ  0,7يٍ 51انٙ الم يٍ  99يٍ

 ( يششٔغ-يمجٕل) -D 0,7انٙ الم يٍ  0يٍ 99انٙ الم يٍ  91يٍ

 ساعت F صفش 91الم يٍ 

 :نزدتح الشرفـ        

ة الرصمي عؽ قل معدلأو  تقد ر جيد جدا عمل األ ل عمل  طظح الطتورج مرت ة شرؼ إذا حصل عمل 
 . الؿ دراستال بالاامعةفي ات فصل دراسي  وأو   ؾف  د رسب في أي مقرر دراسي  2.0
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 : الؤيذاراخ الألادًهٌحـ 

" ألي فصل دراسيس وو  سال 4.2إذا حصل عمل معدؿ تراكطي أ ل مؽ " ا ؾجال لمظالب إأذار أكاد طي
 .الساعات الظالب في الرصل الدراسي التالي إو في الحد األدأل لعدد

 : اعادج نقزرـ 

 ذلػ الطقررس واومتحاف فيال مرة أ رت طرح  إذا رسب الظالب في أي مقرر إج اري عميال إعادتال عظد
  . أما الطقررات او تيارمة فمال إعادتالوتحسب الساعات الطعتطدة لمطقرر مرة واحدة في الطعدؿ التراكطي

عادةس يذا وتحتسب تقد رات الطقررات التي رسب فيها أو است دالها. وذلػ بعد تسد د الرسـؾ الطقررة لإل
 . الظالب في معدلال التراكطيس وتغهر في سامال األكاد طي

 : الحزناى نٌ الإنذحاى الًهائٍـ 

 حـر الظالب مؽ د ؾؿ اومتحاف الظهائي لاطيع الطقررات التي  اـ بتسايمها في الرصل الدراسي إذا 
" Fس ومرصد لال "ت كل مقرر بغير عذر  ق مال مامس الكميةمؽ عدد ساعا %  20 تغيب عؽ الدراسة

)راسب( وو  ؾجال لال إأذار أكاد طي في ذلػ الرصل. وإذا   ل مامس الكمية عذر الظالب فيعت ر مظسح ًا مؽ 
 W0الرصل ومرصد لال الرمز"

 لإولٍ:ح القتول ةالملٌح لؼلإب الفزقح اسٌاسـ 

 حػػدديا الطامػػس اوعمػػي لماامعػػات حسػػب السياسػػات  التػػي  ػػتؼ   ػػؾؿ الظػػالب وفقػػا لقؾاعػػد الق ػػؾؿ      
القؾميػػة لمتعمػػيؼ و بعػػد أ ػػذ رأت ماػػالس الاامعػػات و ماػػالس الكميػػات حيػػ   ػػتؼ ترشػػيح يػػذا الرئػػات مػػؽ 

 الاغرافػػيالتؾزمػػع  مراعػػاةالظػالب عػػؽ طرمػػس م تػػب تظسػػيس الق ػػؾؿ بالاامعػػات بترتيػب درجػػات الظاػػاح مػػع 
 والتي  ط ؽ تمويصها كاوتل:

 الطصرمة شع ة العمـؾ )القسؼ العاـ( العامة الياأؾمة شهادةالظالب الحاصميؽ عمي   -4
 الطصرمة شع ة الرما يات  ) سؼ الهظدسة الزراعية(. العامة الياأؾمة شهادةالظالب الحاصميؽ عمي  -2
   فيمرغ ؾف مؽ الدوؿ العربية أو األجظ ية )مصرميؽ( و  العامة الياأؾمة شهادةالظالب الحاصميؽ عمي  -2

 الدراسة ومتؼ تؾزمعهؼ مؽ  الؿ م تب التظسيس.  إتطاـ    
   الظالب الؾافدوف  مؽ الدوؿ العربية أو األجظ ية ومصدر بق ؾلهؼ  رار مؽ وزمر التعميؼ العالي وم ؾف  -1

   يؽ في تحؾممهؼ وأقل  يديؼ بقرار مظالس وفي جطيع األحؾاؿ و  اؾز أف  زمد عدد الطق ؾليؽ أو الطحؾل    
 .العربية% مؽ عدد الظالب الطق ؾليؽ مؽ أبظاء جطهؾرمال مصر  40كل كميال عمي     

 كاأؾا  أومؽ كميات غير مظاعرة أو معايد عميا استظرذوا سظؾات الرسؾب بها  الطحؾلؾف الظالب  -0
 بطستؾمات أعمل ولؼ  ؾفقؾا.     

    تؼ دراستها بالكمية الطحؾؿ مظها   التيلطؾاد مؽ كميات مظاعرة وبعطل مقاصة بيؽ ا الطحؾلؾف الظالب  -9
 بالرر ة األولل مرة ثاأية.  يداوبد مؽ  أأةتدرس بالكمية الطحؾؿ اليها ت يؽ  التيوالطؾاد     
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 سٌاسح القتول ةالملٌح لؼلإب الفزق الأعلى:ـ 

 عقػػد امتحاأاتهػػا  لتػػيواالظػػالب الحاصػػميؽ عمػػل الطسػػابقات الطركزمػػة لمطعايػػد الرظيػػة الصػػظاعية بشػػ را  -5
ب مية الزراعة )جامعة عيؽ شطس( حي   رد ممف الظالب مؽ م تب التظسيس ومتؼ   ؾؿ الظالب بالرر ػة 

 .بيؾلؾجي سؼ  –عمل دبمـؾ صظا ع   حصؾلالأغرا لحصؾؿ الظالب عمل عاميؽ بالطعهد بعد  –الياأية 
 –بيػػاف حالػػة الظالػػب  –عمػػل التحؾمػػل الظػػالب الطحػػؾليؽ مػػؽ كميػػات مظػػاعرة ومشػػترط مؾافقػػة الكميتػػيؽ  -2

الطؾاد بالطؾاد السابس دراستها مؽ حيػ  السػاعات  يذاومظابقة  –درست مؽ   ل  التي العمطيالطحتؾت 
لطؾاد التومف ف أها تظقػل  با  افةكاف يظاؾ مؾاد غير مظابقة حتل  طس مؾاد  إذا -العطمية والظغرمة 

 أكير مؽ ذلػ فإف الظالب  عيد السظة الدراسية الطحؾؿ مظها. كاأت  إذاالسظة التالية أما  إلللمظالب 
 ا أتاجيػػةبشػػ را أو معهػػد الكرا ػػة  الزراعػػيالظػػالب الحاصػػميؽ عمػػل ب ػػالؾرمؾس مػػؽ معهػػد التعػػاوف  -2

لعطل معادلة ب مية الزراعة لمتسػايل بالدراسػات العميػا فيقؾمػؾا بدراسػة سػت مػؾاد مسػتحدثة  –بالز ازمس 
 ال  الؾرمؾس.  مرحمة فيبالكمية 

 :  الخؼواخ الهذتعح لقٌد الؼالثـ 

كشػؾؼ الظػالب الطرشػحيؽ وممرػاتهؼ لكػل جامعػة ثػؼ تقػـؾ الاامعػة بػدوريا  بإرسػاؿ قـؾ م تب التظسػيس  -4
 يذا لكشؾؼ لمكمية الطرشحيؽ اليها. بإرساؿ

بتر يػص مؽ  إوبعد ذلػ الدراسة و و  اؾز القيد  افتتاح قيد الظالب بالكمية بظاء عمل طمب  قدمال   ل  -2
  قرريا مامس الاامعة. التيحدود القؾاعد  فيمامػس  الكمية 

 مػؾا مػؽ  الظ ي تؼ  يد الظالب بالكمية بعد استيراء أورا ال وأداء الرسـؾ الطقررة و بعد أف  ي ت الكشف  -2
عها الطامػس األعمػل  ض التي تقدـ لها وفقا لمقؾاعد  التياألمراض الطعد ة و صالحيتال لطتابعة الدراسة 

 لماامعات و ماالس الكميات.
 تررغ الظالب لمدراسة. -1

 : ما  مل  الكمية ممف لكل طالب  حتؾت عمل جطيع األوراؽ الطتعمقة بالظالب وعمل األ ص في عد        
  . األوراؽ الطقدمة ألجراء القيد  - أ
 أتائاها وتقد راتها (.و  واومتحاأاتبياف أحؾاؿ الظالب الدراسية و تؾارموها ) القيد  - ب
 بياف العقؾبات الت د  ية الطؾ عة عميال. - ت
 لمظالب. العس ري أوجال الظشاط الرما ي و األجتطاعل و  - ث
و  عد سال  اص ب ل طالب  دوف بال بياف ما تضػطظال ممرػال فضػال عػؽ تػارم   روجػال مػؽ الاامعػة و  - ج

 فػي األ ػرت الكميػة و  فػيا س  ال وعطمال بعد التورج س و   ؾف يذا السػال مػؽ صػؾرتيؽ و تحرػظ أحػداي
 الاامعة.

 
 : لؼلإب الهسذوى الإول سٌاسح الذحوًلـ 

 حػػدديا  التػػيتتؾافػػس مػػع القؾاعػػد العامػػة لمتحػػؾمالت عمػػي مسػػتؾت الاامعػػة ووفقػػا لقؾاعػػد التحػػؾمالت     
 : اوتيةالحاوت  في األولي الطستؾت  اؾز تحؾمل طالب  :  كاوتيويل  الطامس اوعمي لماامعات

الكميػة و فػي أرػس سػظال  فػيالق ػؾؿ  إليػالوصػل  الػذيا كاف الظالب حاصػال عمػل الحػد األدأػل لمطاطػؾع أذ -
 الكمية تسطح بتحؾممال و  تؼ التحؾمل بطؾافقة مامس الكميتيؽ . إم اأياتوكاأت  ولياأل  الرر ة
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ياػؾز التحؾمػل الق ػؾؿ فػل الكميػة ف إليػالوصل  الذيأذا كاف الظالب غير حاصل عمل الحد األدأل لمطاطؾع  -
 العاـ لحالتال الطر ية الظ يبقرار مؽ مامس الكمية الطحؾؿ اليها بظاء عمل تؾصيال مؽ القؾمسيؾف 

 علٍ :الؼلإب ةالسًواخ الأدحوًل ـ 

 اؾز تحؾمل طالب السظؾات األ رت مؽ كميال الي أغيرتها فػي ذات الاامعػة أو فػي جامعػال أ ػري بطؾافقػة  -
طالب التحؾمػل تقػد ؼ طم ػال   ػل افتتػاح الدراسػة فػي الكميػة التػي  رغػب  مامس الكميتيؽ الطوتصتيؽ وعمي

 التحؾمل أليهاس وماؾز لطامس الكمية عظد الضرورة القصؾي   ؾؿ التحؾمل بعد يذا التارم .
 اؾز أقل  يد الظالب مػؽ كميػال إلػي أ ػري غيػر مظػاعرا فػي ذات الاامعػة أو فػي جامعػال أ ػري بقػرار مػؽ  -

ػ بشػػرط أف   ػػؾف سػػظال حصػػؾلال عمػػي الياأؾمػػة العامػػة مسػػتؾفيا الشػػروط الطؤيمػػة مامػػس الكميتػػيؽس وذلػػ
 لمق ؾؿ بالكمية وحاصاًل عمي الطاطؾع الذي   متال الكمية في تمػ السظة. 

 واومتحاأػات حترظ الظالب بالطزا ػا التػي توؾلػال الرسػـؾ الاامعيػة التػي دفعهػا وأعطػاؿ السػظة التػي تابعهػا  -
 و  تعارض مع أح اـ الالئحة الدا ميال لمكمية الطحؾؿ أليها.التي أداياسوذلػ فيطا 

  ضع مامس الاامعة الطوتص القؾاعد الطظغطة لتحؾمل الظالب و أقل  يديؼ.  -
في جطيع أألحؾاؿ  صدر باعتطاد التحؾمل أو أقل القيد  رار مؽ رئيس الاامعػة التػي تػؼ التحؾمػل أو الظقػل  -

 .إليها أو مطؽ  ظي ال مؽ أؾابال 
تعت ر القؾاعد التي  قريا مامس الكمية كشروط أ افية لتظغػيؼ عطميػال التحؾمػل شػروط ممزمػال عظػد فحػص  -

 . طم ات التحؾمل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1028/1029للعام الخانعٍ  ةٌاى ةالهقزراخ الؤحتارًح والإخذٌارًح الهؼزوحح خلإل الفصل الخزًفى

 ساعح نعذهدج ( 12اصلٌٌ على اقل ػلإب ةاقٌٌ للؤعادج وهو الح والهسذوى الأول ) حدًد  م

 التزياند العام

 -: الهقزراخ الؤحتارًح لهذؼلتاخ الملٌحـ 

كؾد 
 الطقرر

كؾد  اسؼ الطقرر
 الطقرر

الطتظمب 
 السابس

ساعات  معطل محا رة
 معتطدة

 2 - 2 - - أساسيات الرما ة 44204
 2 2 4 - - الكيطياء الظ يعية 44004



 26 

 2 2 2 - - أ ات زراعل عاـ 40104
 2 2 2 - - م ادئ الحيؾاف الزراعل 40804
 4 - 4 - - أساسيات او تصاد 40202
 2 2 4 - - أساسيات الؾراثة 44204

 -: الهقزراخ الإخذٌارًح لهذؼلتاخ الملٌح

 2 2 4 - - إأتاج األسطاؾ 40002
 2 2 2 - - تربية الظحل ود داف الحرمر 40802
 2 2 2 - - مقدمة فل الهظدسة الزراعية 44202
 2 2 2 - - تشاير وتاطيل الطدف والقرت  40912
 2 2 2 - - التيقيف الغذائل 40748
 2 2 2 - - تظطية الطاتطع الطحمل الرمرل 40229

للؼالــث حزًــح دراســح هــذٍ الهقــزراخ فــى اى نســذوى دراســي وفقــا للهذؼلــث الســاةق وةهــا لــإ 

ـــى الهـــاد ـــ  ف  12( نـــٌ هـــذٍ اللإئحـــح وهـــو  29ج )ًذخـــاوس حـــدود العـــثء الدراســـي الهًصـــو  علٌ

 ساعح نعذهدج.

 -: لهذؼلتاخ الخانعح حالهقزراخ الإخذٌارً

كؾد 
 الطقرر

كؾد  اسؼ الطقرر
 الطقرر

الطتظمب 
 السابس

ساعات  معطل محا رة
 معتطدة

 2 - 2 - - الحاسب اولل وتظ يقاتال الهظدسية 10004
 2 - 2 - - دراسة الادوت وتقؾمؼ الطشروعات 00004
 2 - 2 - - المغة العربية 70412
 2 - 2 - - اليقافة الرما ية 80004

ــــام الخــــانعٍ  ــــى للع ــــإل الفصــــل الخزًف ــــح الهؼزوحــــح خل ــــح والإخذٌارً ــــالهقزراخ الؤحتارً ــــاى ة ةٌ

ـــد م 1028/1029 ـــايٍ ) حدً ـــى  والهســـذوى الث ـــو الحاصـــلٌٌ عل ـــادج وه ـــاقٌٌ للؤع ـــإب ة ســـاعح  12ػل

 نعذهدج  فؤلثز فى الهسذوى الأول (.

 لتزياند العاما

 -: الهقزراخ الؤحتارًح لهذؼلتاخ الملٌح

 ساعات معتطدة معطل محا رة الطتظمب السابس كؾد الطقرر اسؼ الطقرر كؾد الطقرر
 2 2 2 - - كيطياء حيؾمة زراعية 40704
 2 2 4 الكيطياء العضؾمة 44002 الكيطياء التحميمية 44002
 2 2 2 - - أساسيات الطحاصيل 44404
 2 2 4 - - أساسيات إأتاج الدواجؽ 40904
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ط يعة وأرصاد جؾمة  40402 أساسيات اورا ل 40404
 زراعية

2 2 2 

 2 2 4 - - أساسيات إأتاج الراكهة 40904
 -: الهقزراخ الإخذٌارًح لهذؼلتاخ الملٌح

 2 2 4 م ادئ او تصاد الزراعل 40204 اودارة الطزرعية الحد ية 40202
 2 2 2 مي روبيؾلؾجيا زراعية 40102 ومرات الزراعيةتدومر الط 40122
 2 2 2 أساسيات اورا ل 40404 أغؼ رت وتسطيد اورا ل الصحراومة 40402
 2 2 2 أساسيات الوضر 40949 التقظيات الحيؾمة فل الوضر 40928
 2 2 4 أساسيات عمؾـ اول اف 40204 الطشروعات الم ظية الصغيرة 40202

ســح هــذٍ الهقــزراخ فــى اى نســذوى دراســي وفقــا للهذؼلــث الســاةق وةهــا لــإ للؼالــث حزًــح درا

ـــى الهـــادج ) ـــ  ف  12( نـــٌ هـــذٍ اللإئحـــح وهـــو  29ًذخـــاوس حـــدود العـــثء الدراســـي الهًصـــو  علٌ

 ساعح نعذهدج.

 لهذؼلتاخ الخانعح حالهقزراخ الإخذٌارً

كؾد  اسؼ الطقرر كؾد الطقرر
 الطقرر

 معتطدةساعات  معطل محا رة الطتظمب السابس

 2 - 2 - - الحاسب اولل وتظ يقاتال الهظدسية 10004
 2 - 2 - - دراسة الادوت وتقؾمؼ الطشروعات 00004
 2 - 2 - - المغة العربية 70412
 2 - 2 - - اليقافة الرما ية 80004

 

م الخــانعٍ ةٌــاى ةــالهقزراخ الؤحتارًــح والإخذٌارًــح الهؼزوحــح خلــإل الفصــل الخزًفــى للعــا

سـاعح  12ػلإب ةاقٌٌ للؤعادج وهو الحاصلٌٌ علـى اقـل  والهسذوى الأول ) حدًد م 1028/1029

 . نعذهدج (

 ةزياند  الهًدسح الشراعٌح

 -: الهقزراخ الؤحتارًح لهذؼلتاخ الملٌح

كؾد 
 الطقرر

كؾد  اسؼ الطقرر
 الطقرر

ساعات  معطل محا رة الطتظمب السابس
 معتطدة

 2 2 4 - - الكيطياء الظ يعية 44004
 2 2 2 - - أ ات زراعل عاـ 40104
يظدسة تحميمية + ج ر + ترا ل  44201

 وتكامل
- - 2 2 2 

 2 2 2 - - استاتي ا ود ظامي ا 44207
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مقدمة فل الهظدسة الزراعية  44208
 والظغؼ الحيؾمة

- - 2 2 2 

 -: الهقزراخ الإخذٌارًح لهذؼلتاخ الملٌح

 2 2 4 - - أساسيات إأتاج الدواجؽ 40904
 2 2 2 - - مقرر حر 40904

للؼالــث حزًــح دراســح هــذٍ الهقــزراخ فــى اى نســذوى دراســي وفقــا للهذؼلــث الســاةق وةهــا لــإ 

ـــى الهـــادج ) ـــ  ف  12( نـــٌ هـــذٍ اللإئحـــح وهـــو  29ًذخـــاوس حـــدود العـــثء الدراســـي الهًصـــو  علٌ

 ساعح نعذهدج.

 -: لهذؼلتاخ الخانعح حالهقزراخ الإخذٌارً

كػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾد 
 الطقرر

كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾد  راسؼ الطقر 
 الطقرر

سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعات  معطل محا رة الطتظمب السابس
 معتطدة

 2 - 2 - - الحاسب اولل وتظ يقاتال الهظدسية 10004
 2 - 2 - - دراسة الادوت وتقؾمؼ الطشروعات 00004
 2 - 2 - - المغة العربية 70412
 2 - 2 - - اليقافة الرما ية 80004
 

 

 

لهؼزوحــح خلــإل الفصــل الخزًفــى للعــام الخــانعٍ ةٌــاى ةــالهقزراخ الؤحتارًــح والإخذٌارًــح ا

ـــد م 1028/1029 ـــايٍ ) حدً ـــى  والهســـذوى الث ـــو الحاصـــلٌٌ عل ـــادج وه ـــاقٌٌ للؤع ـــإب ة  12ػل

 ساعح نعذهدج  فؤلثز فى الهسذوى الأول (.

 التزياند  الهًدسح الشراعٌح

 -:الهقزراخ الؤحتارًح لهذؼلتاخ الملٌح
 

كؾد 
 الطقرر

كؾد  اسؼ الطقرر
 الطقرر

ساعات  معطل محا رة ظمب السابسالطت
 معتطدة

 2 1 - - - 2رسؼ يظدسل  44209
أساسػػػػيات وتظ يقػػػػات الكهربػػػػاء فػػػػل  44241

 الزراعة
- - 2 2 2 

 2 2 2 - - أساسيات الطحاصيل 44404
 2 2 4 - - أساسيات إأتاج الراكهة 40904
 2 2 2ط يعة وأرصاد جؾمة  40402 أساسيات اورا ل 40404
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 زراعية
 -: قزراخ الإخذٌارًح لهذؼلتاخ الملٌحاله

م ادئ او تصاد  40204 ا دارة الطزرعية الحد ية 40202
 الزراعل

4 2 2 

أساسيات ا أتاج  40004 إأتاج األسطاؾ 40002
 الحيؾاأي

4 2 2 

 2 2 2 - - مقرر حر -
لـــإ  للؼالـــث حزًـــح دراســـح هـــذٍ الهقـــزراخ فـــى اى نســـذوى دراســـي وفقـــا للهذؼلـــث الســـاةق وةهـــا

ــادج ) ــى اله ــ  ف ــدود العــثء الدراســي الهًصــو  علٌ ــاوس ح ــو  29ًذخ ســاعح  12( نــٌ هــذٍ اللإئحــح وه

 نعذهدج.

 -: لهذؼلتاخ الخانعح حالهقزراخ الإخذٌارً
 

 ساعات معتطدة معطل محا رة الطتظمب السابس كؾد الطقرر اسؼ الطقرر كؾد الطقرر
 2 - 2 - - الحاسب اولل وتظ يقاتال الهظدسية 10004
 2 - 2 - - دراسة الادوت وتقؾمؼ الطشروعات 00004
 2 - 2 - - المغة العربية 70412
 2 - 2 - - اليقافة الرما ية 80004

ـــإل الفصـــل الخزًفـــى للعـــام الخـــانعٍ  ـــح الهؼزوحـــح خل ـــح والإخذٌارً ـــالهقزراخ الؤحتارً ـــاى ة ةٌ

 الزاةع ( والثالث   ) الهسذوًٌٌ م1028/1029

 لًتادٍةزياند  الؤيذاج ا -2

 -: الهقزراخ الؤحتارًح لهذؼلتاخ ةزياند الؤيذاج الًتادٍ

كؾد 
 الطقرر

كؾد  اسؼ الطقرر
 الطقرر

ساعات  معطل محا رة الطتظمب السابس
 معتطدة

 -: الفصل الخزًفٍ –الهسذوى الثالث 

 2 2 2 أساسيات الطحاصيل 44404 إأتاج محاصيل الحقل 44401
 2 2 2 أساسيات اأتاج الراكهة 40904 إأتاج الراكهة فل مصر 40902
 2 2 2 أساسيات الوضر 40949 إأتاج محاصيل الوضر 40947
 2 2 4 مي روبيؾلؾجيا زراعية 40102 أساسيات و ا ة الظ ات 40102
 2 2 2 - - أساسيات ا رشاد الزراعل 40224

  -: الفصل الخزًفٍ –الهسذوى الزاةع 
سيات الزيؾر وأ اتات أسا 40929 إأتاج أ اتات الزمظة 40922

 الزمظة
2 2 2 
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 2 2 2 أساسيات الوضر 40949 الزراعة الطحطية فل الوضر 40948
 2 2 4 - - إحصاء وتصطيؼ التاارب 44402

 -:نٌ دخصصاخ أخزى نزدتؼح ةتزياند الؤيذاج الًتادٍ حالهقزراخ الإخذٌارً

كؾد 
 الطقرر

كؾد  اسؼ الطقرر
 الطقرر

ساعات  طلمع محا رة تظمب السابسالط
 معتطدا

 2 2 2 حشرات عاـ 40802 الط افحة الحيؾمة 40808
 2 2 2 حشرات عاـ 40802 حشرات محاصيل الحقل 40840
 2 2 2 أساسيات و ا ة الظ ات 40102 أمراض الطحاصيل ال ستاأية 40109

 2 2 2 - - مقرر حر 
  -:الهقزراخ الإخذٌارًح لهخال الهحاصٌل

 

كؾد 
 الطقرر

كؾد  راسؼ الطقر 
 الطقرر

ساعات  معطل محا رة تظمب السابسالط
 معتطدا

 2 2 2 أساسيات تربية أ ات 44409 تربية الطحاصيل بالتقظيات الحيؾمة 44407
تربيػػػػػػة الطحاصػػػػػػيل اوسػػػػػػتؾائية  44408

 وتحت اوستؾائية
 2 2 2 أساسيات تربية أ ات 44409

 2 2 2 - - الحشائش وم افحتها 44444
 2 2 2 أساسيات الطحاصيل 44404 يب الطحاصيلتقسيؼ وترك 44442
تكظؾلؾجيػػػػػػا القظػػػػػػؽ ومحاصػػػػػػيل  44441

 األلياؼ الظ اتية
- - 2 2 2 

 2 2 2 أساسيات اورا ل 40404 رت وتسطيد الطحاصيل الحقمية 44449
إأتػػػاج الطحاصػػػيل فػػػل اورا ػػػل  44448

 حد ية اوستصالح
- - 2 2 2 

 -: الهقزراخ الإخذٌارًح لهخال الفالهح

كؾد 
 الطقرر

كؾد  اسؼ الطقرر
 الطقرر

ساعات  معطل محا رة تظمب السابسالط
 معتطدا

 2 2 2 أساسيات الراكهة 40904 إعداد وتوزمؽ الراكهة 40901
 2 2 2 أساسيات الراكهة 40904 إأتاج الطؾالح 40909
 2 2 2 أساسيات اورا ل 40404 تسطيد ورت الراكهة 40908
 2 2 2 - - إأتاج العظب 40944
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 2 2 2 أساسيات الراكهة 40904 تربية وتقميؼ الراكهة 40942
 2 2 2 - - الزراعة العضؾمة فل الراكهة 40942
 2 2 2 فاكهة الطظاطس اوستؾائية 40941 فاكهة الطظاطس الصحراومة 40941

 -:الهقزراخ الإخذٌارًح لهخال الخطر

كؾد 
 الطقرر

كؾد  اسؼ الطقرر
 الطقرر

ساعات  معطل محا رة بسالطتظمب السا
 معتطدة

 2 2 2 إأتاج محاصيل الوضر 40947 إأتاج بذور الطحاصيل 40949
 2 2 2 أساسيات الوضر 40949 إأتاج شتالت الوضر 40924
 2 2 2 أساسيات الوضر 40949 تربية أ اتات الوضر 40922
 2 2 2 أساسيات الوضر 40949 محاصيل الوضر الشتؾمة 40920
 2 2 2 - - ات الحيؾمة فل الوضرالتقظي 40928
 

 

 -: الهقزراخ الإخذٌارًح لهخال الشهور ويتاداخ الشًًح ودًسٌق الحدائق

كؾد  اسؼ الطقرر كؾد الطقرر
 الطقرر

ساعات  معطل محا رة الطتظمب السابس
 معتطدة

 2 2 2 - - األشاار والشايرات وأويل الزمظة 40921
 2 2 2 أساسيات تربية أ ات 44409 أساةتربية أ اتات الزمظة وزراعة األ  40929
 2 2 2 - - إأتاج بذور وتقاوت أ اتات الزمظة 40910
 2 2 2 - - تشاير وتاطيل الطدف والقرت  40912
 2 2 2 - - أبصاؿ الزمظة والطتسمقات والظ اتات الطائية 40912
أساسيات الزيؾر وأ اتات  40929 تقسيؼ الزيؾر وأ اتات الزمظة 40922

 ظةالزم
2 2 2 

 2 2 2 فسيؾلؾجل أ ات زراعل 40124 فسيؾلؾجيا أ اتات الزمظة 40929
 م1028/1029ٌاى ةالهقزراخ الؤحتارًح والإخذٌارًح الهؼزوحح خلإل الفصل الخزًفٍ للعام الخانعٍ ة

 الزاةع ( والثالث   ) الهسذوًٌٌ

 :ةزياند الؤيذاج الحٌوايٍ والداحًى والسهمٍ ـ  1

 -:رًح لهذؼلتاخ ةزياند الؤيذاج الحٌوايٍ والداحًى والسهمٍ  الهقزراخ الؤحتا

كؾد  اسؼ الطقرر كؾد الطقرر
 الطقرر

سػػػػاعات  معطل محا رة ظمب السابسالطت
 معتطدا

 -: الفصل الخزًفٍ –الهسذوى الثالث 
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 2 2 2 أساسيات ا أتاج الحيؾاأل 40004 أساسيات فسيؾلؾجيا الحيؾاف الزراعل 40001
 2 2 2 أساسيات ا أتاج الحيؾاأي 40004 يات تغذ ة الحيؾاف الزراعلأساس 40000
 2 2 2 أساسيات الؾراثة 44204 أساسيات تربية الدواجؽ 40902
 2 2 2 أساسيات ا أتاج الحيؾاأي 40004 أسس وأساليب اوستزراع السط ل 40007
 2 2 4 مي روبيؾلؾجيا زراعية 40102 اساسيات و ا ة الظ ات 40102
 2 2 2 - - أساسيات ا رشاد الزراعل 40224

 -: الفصل الخزًفٍ –الهسذوى الزاةع 

 2 2 2 أساسيات ا أتاج الحيؾاأل 40004 أغؼ ا أتاج الحيؾاأي 40009
 2 2 2 أساسيات إأتاج الدواجؽ 40904 الصحة واوماف الحيؾي لمدواجؽ 40909
 2 2 4 - - إحصاء وتصطيؼ التاارب 44402

 -: الإخذٌارًح نٌ دخصصاخ أخزى نزدتؼح ةتزياند الؤيذاج الحٌوايٍ والداحًى والسهمى الهقزراخ

كؾد  اسؼ الطقرر كؾد الطقرر
 الطقرر

ساعات  معطل محا رة تظمب السابسالط
 معتطدا

 2 2 2 - - الحشرات الظ ية وال يظرمة 40809
 2 2 2 أساسيات الؾراثة 44204 وراثة عشائر 44200
 2 2 2 - - فل عمـؾ وتكظؾلؾجيا األغذ ة محتارات 40749

 2 2 2 - - مقرر حر -   
 -:الهقزراخ الإخذٌارًح لهخال الؤيذاج الحٌوايٍ

كؾد  اسؼ الطقرر كؾد الطقرر
 الطقرر

ساعات  معطل محا رة تظمب السابسالط
 معتطدا

 2 2 2 أساسيات ا أتاج الحيؾاأي 40004 إأتاج ماشية المحؼ 40009
أساسيات تربية الحيؾاف  40002 األغظاـ والطاعز إأتاج 40044

 الزراعي
2 2 2 

 2 2 2 - - تكظؾلؾجيا جطع وحرظ السائل الطظؾت واألجظة 40042
إأتاج محاصيل العمف  44440 تكظؾلؾجيا تقييؼ وإعداد مؾاد العمف 40040

 والطراعل
2 2 2 

فسيؾلؾجيا  أساسيات 40001 فسيؾلؾجيا الغدد الصطاء والاهاز العص ي 40048
 الحيؾاف الزراعي

2 2 2 

أساسيات تغذ ة الحيؾاف  40000 بيؾلؾجيا األ افات الغذائية 40047
 الزراعل

2 2 2 
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 -: الهقزراخ الإخذٌارًح لهخال ايذاج الدواحٌ

كؾد  اسؼ الطقرر كؾد الطقرر
 الطقرر

ساعات  معطل محا رة تظمب السابسالط
 معتطدا

 2 2 2 أساسيات إأتاج الدواجؽ 40904 لدواجؽأساسيات إأتاج ورعا ة ا 40907
 2 2 2 أساسيات تربية الدواجؽ 40902 وراثة الصرات فل الدواجؽ 40909
 2 2 2 أساسيات فسيؾلؾجيا الدواجؽ 40901 فسيؾلؾجيا الظطؾ والغدد الصطاء فل الدواجؽ 40942
 2 2 2 - - تكظؾلؾجيا التررمغ والحضاأة 40940
 2 2 2 أساسيات تغذ ة الدواجؽ 40900 لغذائية فل أعالؼ الدواجؽاألصظاؼ غير ا 40947
 2 2 2 - - تكظؾلؾجيا مشارمع الدواجؽ 40948

 

 -:الهقزراخ الإخذٌارًح لهخال ايذاج الأسهاك

كؾد 
 الطقرر

كؾد  اسؼ الطقرر
 الطقرر

ساعات  معطل محا رة الطتظمب السابس
 معتطدة

 2 2 2 أساسيات تغذ ة الدواجؽ 40900 أسطاؾ الطياا العذبة والطالحة 40024
 2 2 2 - - أسطاؾ الزمظة 40022
 2 2 2 - - بيؾلؾجيا األسطاؾ واألحياء الطائية 40020
أسس وأساليب اوستزراع  40022 طرؽ صيد األسطاؾ 40027

 السط ل
2 2 2 

الهضػػػػػؼ والتطييػػػػػػل الغػػػػػػذائل فػػػػػػل  40029
 األسطاؾ

- - 2 2 2 

 2 2 2 - - سطاؾالتغذ ة التظ يقية لأل 40024
ــــانعٍ  ــــام الخ ــــٍ للع ــــإل الفصــــل الخزًف ــــح خل ــــح الهؼزوح ــــح والإخذٌارً ــــالهقزراخ الؤحتارً ــــاى ة ةٌ

 م1028/1029

 الزاةع ( والثالث   ) الهسذوًٌٌ

 :ةزياند علوم الأغذًح -3

 -: الهقزراخ الؤحتارًح لهذؼلتاخ علوم الأغذًح

كؾد  اسؼ الطقرر الطقرركؾد
 الطقرر

ساعات  معطل  رةمحا الطتظمب السابس
 معتطدة

 -:الفصل الخزًفٍ –الهسذوى الثالث 

 2 2 2 أساسيات تكظؾلؾجيا األغذ ة 40702 كيطياء وتحميل األغذ ة 40702
 2 2 2 مي روبيؾلؾجيا زراعية 40102 مي روبيؾلؾجيا األغذ ة 40701
 2 2 4 أساسيات عمـؾ األل اف 40204 أساسيات كيطياء األل اف 40202
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 2 2 2 مي روبيؾلؾجيا زراعية 40102 ي روبيؾلؾجيا الم ؽ ومظتااتالم 40201
 2 2 2 أساسيات عمـؾ األل اف 40204 تكظؾلؾجيا الا ؽ 40109
  2 2 4 مي روبيؾلؾجيا زراعية 40102 أساسيات و ا ة الظ ات 40102
 2 2 2 - - أساسيات ا رشاد الزراعي 40224

 -: الفصل الخزًفى –الهسذوى الزاةع 

 2 2 2 أساسيات تكظؾلؾجيا األغذ ة 40702 جؾدة األغذ ة ومرا  ة ا أتاج 40709
 2 2 4 - - إحصاء وتصطيؼ التاارب 44402

 -: نقزراخ اخذٌارًح نٌ دخصصاخ أخزى نزدتؼح ةتزياند علوم الأغذًح

كؾد 
 الطقرر

كؾد  اسؼ الطقرر
 الطقرر

ساعات  معطل محا رة الطتظمب السابس
 معتطدة

 2 2 2 - - شرات وآفات الطوازف والطصاأعح 40842
تكظؾلؾجيا إأتػاج وتسػؾمس مظتاػات  40944

 الدواجؽ
 2 2 2 أساسيات إأتاج الدواجؽ 40904

 2 2 2 أساسيات ا أتاج الحيؾاأي 40004 إأتاج ماشية المحؼ 40009
 2 2 2 - - مقرر حر -

 -: الهقزراخ الإخذٌارًح لهخال دمًولوحٌا الأغذًح

كؾد 
 قررالط

كؾد  اسؼ الطقرر
 الطقرر

ساعات  معطل محا رة الطتظمب السابس
 معتطدة

ا أزمطات والتحؾوت  40700 التوطرات الصظاعية 40708
 الحيؾمة

2 2 2 

 2 2 2 أساسيات تكظؾلؾجيا اوغذ ة 40702 الزمؾت والديؾف ومظتااتها  40740
 2 2 2 - - الشروط الصحية لطصاأع األغذ ة 40742
 2 2 2 - - ع ئة وتغميف األغذ ةت 40741
موتػػػػارات فػػػػل عمػػػػـؾ وتكظؾلؾجيػػػػا  40749

 األغذ ة
- - 2 2 2 

 -: الهقزراخ الإخذٌارًح لهخال الألتاى

 معتطدة ساعات معطل محا رة الطتظمب السابس كؾد الطقرر اسؼ الطقرر كؾد الطقرر
 2 2 2 أساسيات كيطياء األل اف 40202 تكظؾلؾجيا الم ؽ السائل 40208
 2 2 2 أساسيات عمـؾ األل اف 40204 التشرمعات الم ظية 40209
 2 2 2 - - مرا  ة جؾدة األل اف ومظتااتها 40242
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معدات ووحدات إأتاج  44219 تع ئة وتغميف مظتاات األل اف 40241
 األغذ ة واألل اف

2 2 2 

 2 2 2 - - أساسيات تح يؼ الم ؽ ومظتااتال 40249
 2 2 2 - - ا أساف  الم ؽ وتغذ ة 40248
مد ل إلل التكظؾلؾجيا الحد يػة فػل  40220

 مااؿ األل اف
- - 2 2 2 

ـــام الخـــانعٍ  ـــى للع ـــإل الفصـــل الخزًف ـــح خل ـــح الهؼزوح ـــح والإخذٌارً ـــالهقزراخ الؤحتارً ـــاى ة ةٌ

 الزاةع (و الثالث   ) الهسذوًٌٌ م1028/1029

 ةزياند وقاًح الًتاخ -2

 -: زياند وقاًح الًتاخالهقزراخ الؤحتارًح لهذؼلتاخ ة

كؾد 
 الطقرر

كؾد  اسؼ الطقرر
 الطقرر

ساعات  معطل محا رة الطتظمب السابس
 معتطدة

 -: الفصل الخزًفى –الهسذوى الثالث 

مؾرفؾلؾجيػػػػػػػػػػػػا وتقسػػػػػػػػػػػػيؼ  40800
 الحشرات

 2 2 2 حشرات عاـ 40802

أساسػػػػػػػػػػػػػيات األمػػػػػػػػػػػػػراض  40100
 ال  تيرمة

 2 2 2 مي روبيؾلؾجيا زراعية 40102

كيطيػػػػػاء وسػػػػػطية م يػػػػػدات  44001
 اوفات

 2 2 2 الكيطياء العضؾمة 44002

 2 2 4 مي روبيؾلؾجيا زراعية 40102 أساسيات و ا ة الظ ات 40102
 2 2 2 - - أساسيات ا رشاد الزراعي 40224

 -: الفصل الخزًفى –الهسذوى الزاةع 

 2 2 2 حشرات عاـ 40802 الحشرات او تصاد ة 40801
 2 2 4 أ ات زراعل عاـ 40104 لظ ات الزراعيبيئة ا 40114
 2 2 4 - - إحصاء وتصطيؼ التاارب 44402

 -:نقزراخ اخذٌارًح نٌ دخصصاخ أخزى نزدتؼح ةتزياند وقاًح الًتاخ

كؾد 
 الطقرر

كؾد  اسؼ الطقرر
 الطقرر

ساعات  معطل محا رة الطتظمب السابس
 معتطدة

 2 2 2 ات الوضرأساسي 40949 الزراعة الطحطية فل مصر 40948
 2 2 2 أساسيات ا رشاد الزراعي 40224 ال رامج واألأشظة ا رشاد ة 40222
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 2 2 2 م يدات الحشائش والرظرمات 44000 الحشائش وم افحتها 44444
 2 2 2 - - مقرر حر -

 -:الهقزراخ الإخذٌارًح لهخال الحشراخ الإقذصادًح

كؾد 
 الطقرر

كؾد  اسؼ الطقرر
 الطقرر

ساعات  معطل محا رة ب السابسالطتظم
 معتطدة

 2 2 2 حشرات عاـ 40802 بيئة الحشرات 40807
 2 2 2 كيطياء وسطية م يدات اوفات 44001 الط افحة الحيؾمة 40808
 2 2 2 الحشرات او تصاد ة 40801 الحشرات الظ ية وال يظرمة 40809
 2 2 2 حشرات عاـ 40802 حشرات محاصيل الحقل 40840
حشػػػػػرات وآفػػػػػات الطوػػػػػازف  40842

 والطصاأع
- - 2 2 2 

 2 2 2 مؾرفؾلؾجيا وتقسيؼ الحشرات 40800 أكاروس 40840
 -:الهقزراخ الإخذٌارًح لهخال أنزاض الًتاخ

كؾد 
 الطقرر

كؾد  اسؼ الطقرر
 الطقرر

ساعات  معطل محا رة الطتظمب السابس
 معتطدة

 2 2 2 - - أمراض ما بعد الحصاد 40107
ض الطحاصيل أمرا 40109

 ال ستاأية
 2 2 2 أساسيات إأتاج الراكهة 40904

األمراض الظيطاتؾد ة  40144
 وم افحتها

أساسيات األمراض الريروسية  40109
 والظيطاتؾد ة

2 2 2 

أمراض الظ اتات غير  40142
 الظريمية

 2 2 2 أساسيات و ا ة الظ ات 40102

فسيؾلؾجيا الظ اتات  40140
 الطرمضة

 2 2 2 الظ ات الزراعيبيئة  40112

مضادات األكسدة  40147
 ومستحيات الطقاومة

 2 2 2 كيطياء حيؾمة زراعية 40704

فسيؾلؾجيا ا جهاد ال يئل  40149
 لمظ ات

- - 2 2 2 
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 -:الهقزراخ الإخذٌارًح لهخال نتٌداخ الآفاخ

كؾد 
 الطقرر

كؾد  اسؼ الطقرر
 الطقرر

ساعات  معطل محا رة الطتظمب السابس
 طدةمعت

 2 2 2 - - تكظؾلؾجيا تاهيز الط يدات 44007
كيطياء وسطية م يدات  44001 إدارة م افحة اوفات 44009

 اوفات
2 2 2 

م افحة الحشرات الطظزلية  44044
 والقؾارض

- - 2 2 2 

كيطياء وسطية م يدات  44001 مقاومة اوفات لمط يدات 44042
 اوفات

2 2 2 

 2 2 2 الكيطياء العضؾمة 44002 روماتيةكيطياء الطرك ات او 44040
 2 2 2 - - كيطياء التحميل الد يس 44047

ةٌــاى ةــالهقزراخ الؤحتارًــح والإخذٌارًــح الهؼزوحــح خلــإل الفصــل الخزًفــى للعــام الخــانعٍ 

 الزاةع ( والثالث   ) الهسذوًٌٌ م1028/1029

 -: ةزياند الذمًولوحٌا الحٌوًح الشراعٌح -5

 -:رًح لهذؼلتاخ ةزياند الذمًولوحٌا الحٌوًح الشراعٌحالهقزراخ الؤحتا
 

كؾد 
 الطقرر

كؾد  اسؼ الطقرر
 الطقرر

ساعات  معطل محا رة الطتظمب السابس
 معتطدة

 -: الفصل الخزًفى –الهسذوى الثالث 

 2 2 2 أساسيات الؾراثة 44204 وراثة الكائظات الد يقة 44202
 2 2 2 - - الايظـؾ وال روتيظات 44201
 2 2 4 أ ات زراعل عاـ 40104 تقسيؼ ال  تيرما 40121
 2 2 2 مي روبيؾلؾجيا زراعية 40102 الومية الطي روبية 40120
 2 2 4 مي روبيؾلؾجيا زراعية 40102 أساسيات و ا ة الظ ات 40102
 2 2 2 - - أساسيات ا رشاد الزراعي 40224

 -:الفصل الخزًفى –الهسذوى الزاةع 

 2 2 2 أساسيات الؾراثة 44204 ة الكطيةالؾراث 44209
 2 2 2 - - الطؾاد الطظتاة مي روبيؾلؾجيا 40129
 2 2 2 مي روبيؾلؾجيا زراعية 40102 مي روبيؾلؾجيا تدومر الطومرات 40127

 -: نقزراخ اخذٌارًح نٌ دخصصاخ أخزى نزدتؼح ةتزياند علوم الذمًولوحٌا الحٌوًح الشراعٌح
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كؾد 
 الطقرر

كؾد  رراسؼ الطق
 الطقرر

ساعات  معطل محا رة الطتظمب السابس
 معتطدة

أساسيات تكظؾلؾجيا  40702 مي روبيؾلؾجيا األغذ ة 40701
 األغذ ة

2 2 2 

 2 2 2 م ادئ او تصاد الزراعل 40204 ا تصاد ات التعاوف الزراعي 40248
 2 2 2 - - مقرر حر -

 -:الهقزراخ الإخذٌارًح لهخال الوراثح

كؾد 
 ررالطق

كؾد  اسؼ الطقرر
 الطقرر

ساعات  معطل محا رة الطتظمب السابس
 معتطدة

 2 2 2 - - وراثة عشائر 44208
 2 2 2 الايظـؾ وال روتيظات 44201 الؾراثة والوميال 44240
 2 2 2 - - وراثة فسيؾلؾجية 44242
 2 2 2 الايظـؾ وال روتيظات 44201 الؾراثة والطاتطع 44241
 2 2 2 - - يدوأيةالؾراثة الص 44249
 2 2 2 - - وراثة الدروسريال 44248

 -: الهقزراخ الإخذٌارًح لهخال الهٌمزوةٌولوحٌا الشراعٌح

كؾد 
 الطقرر

كؾد  اسؼ الطقرر
 الطقرر

ساعات  معطل محا رة الطتظمب السابس
 معتطدة

 2 2 2 - - مي روبيؾلؾجيا التسطيد الحيؾي  40129
 2 2 2 - - عيش الغراب 40122
 2 2 2 - - مي روبيؾلؾجيا م افحة اوفات 40122
 2 2 2 الومية الطي روبية 40129 ا أزمطات الطي روبية 40120
 2 2 2 أساسيات و ا ة الظ ات 40102 أساسيات الريروسات 40127
فسيؾلؾجيا الكائظات  40128 تقظيات الطي روبيؾلؾجيا 40129

 الحية الد يقة
2 2 2 

ارًــح والإخذٌارًــح الهؼزوحــح خلــإل الفصــل الخزًفــى للعــام الخــانعٍ ةٌــاى ةــالهقزراخ الؤحت

 الزاةع ( والثالث   ) الهسذوًٌٌ م1028/1029
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  الإقذصادًح والإحذهاعٌح الشراعٌح مةزياند العلو -6

 -: الهقزراخ الؤحتارًح لهذؼلتاخ ةزياند العلوم الإقذصادًح والإحذهاعٌح الشراعٌح

كؾد 
 الطقرر

د كؾ  اسؼ الطقرر
 الطقرر

ساعات  معطل محا رة الطتظمب السابس
 معتطدة

 الفصل الخزًفٍ –الهسذوى الثالث 

 2 2 2 م ادئ او تصاد الزراعي 40204 ا تصاد ات ا أتاج الزراعي 40209
 2 2 4 - - مااوت العطل اورشادت 40221
الطؤسسات والطظغطات  40210

 اوجتطاعية الرمرية
 2 2 2 مرلم ادئ الطاتطع الر  40228

أسس وأساليب اوستزراع  40007
 السط ل

 2 2 2 أساسيات ا أتاج الحيؾاأي 40004

 2 2 4 مي روبيؾلؾجيا زراعية 40102 أساسيات و ا ة الظ ات 40102
 2 2 2 - - أساسيات ا رشاد الزراعي 40224

 : الفصل الخزًفى –الهسذوى الزاةع 

التظطية او تصاد ة والسياسية  40207
 لزراعيةا

 2 2 2 م ادئ او تصاد الزراعل 40204

 2 2 2 أساسيات ا رشاد الزراعي 40224 ال رامج واألأشظة ا رشاد ة 40222
 2 2 2 م ادئ الطاتطع الرمرل 40228 الطش الت اوجتطاعية الرمرية 40212

 -:ح الشراعٌحنقزراخ اخذٌارًح نٌ دخصصاخ أخزى نزدتؼح ةتزياند العلوم الإقذصادًح والإحذهاعٌ

كؾد 
 الطقرر

كؾد  اسؼ الطقرر
 الطقرر

ساعات  معطل محا رة الطتظمب السابس
 معتطدة

 2 2 2 أساسيات إأتاج الدواجؽ 40904 أساسيات إأتاج ورعا ة الدواجؽ 40907
 2 2 2 أساسيات ا أتاج الحيؾاأي 40004 أغؼ ا أتاج الحيؾاأي 40009
 2 2 2 اسيات الوضرأس 40949 إأتاج محاصيل الوضر 40947
 2 2 2 أساسيات الطحاصيل 44404 إأتاج محاصيل الحقل 44401

 2 2 2 - - مقرر حر -
 -:الهقزراخ الإخذٌارًح لهخال الإقذصاد الشراعٍ

كؾد 
 الطقرر

كؾد  اسؼ الطقرر
 الطقرر

ساعات  معطل محا رة الطتظمب السابس
 معتطدة

 2 2 2صاد ات ا أتاج ا ت 40209 التطؾمل واوئتطاف الزراعل 40209
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 الزراعي
ا تصاد ات ا أتاج  40209 تقييؼ الطشروعات الزراعية 40240

 الزراعي
2 2 2 

 2 2 2 - - محاس ة التكاليف الزراعية 40244
 2 2 2 - - ا تصاد ات الطؾارد األر ية والطائية 40242
التاارب الوارجية اولكتروأية  40242

 الزراعية
 2 2 2 اعيالتسؾمس الزر  40208

ا تصاد ات ا أتاج  40209 ا تصاد ات التعاوف الزراعل 40248
 الزراعي

2 2 2 

 -:الهقزراخ الإخذٌارًح لهخال الؤرشاد الشراعٍ

كؾد 
 الطقرر

كؾد  اسؼ الطقرر
 الطقرر

ساعات  معطل محا رة الطتظمب السابس
 معتطدة

ال رامج واألأشظة  40222 التدرمب اورشادت 40229
 ا رشاد ة

2 2 2 

 2 2 2 مااوت العطل اورشادت 40221 الطظ ؾعات ا رشاد ة الحد ية 40227
 2 2 2 - - الظرؽ والطعظيات ا رشاد ة 40228
 2 2 2 - - إرشاد الطرأة الرمرية 40229
ال رامج واألأشظة  40222 تحميل الطش الت ا رشاد ة 40220

 ا رشاد ة
2 2 2 

ال رامج واألأشظة  40222 جؾدة الودمة ا رشاد ة 40224
 ا رشاد ة

2 2 2 

 -: الهقزراخ الإخذٌارًح لهخال الهخذهع الزًفٍ

كؾد 
 الطقرر

كؾد  اسؼ الطقرر
 الطقرر

ساعات  معطل محا رة الطتظمب السابس
 معتطدة

 2 2 2 - - تحميل اوستيظاف الرمرل 40212
 2 2 2 رلم ادئ الطاتطع الرم 40228 عمؼ اجتطاع ال يئة الرمرية 40211
تظطية الطاتطعات الرمرية  40210

 الطستحدثة
الطؤسسات والطظغطات  40210

 اوجتطاعية الرمرية
2 2 2 

 2 2 2 القيادة والتظطية الرمرية 40214الس اف الرمريؾف والتظطية  40219
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 الرمرية
 2 2 2 - - بحؾث اجتطاعية رمرية 40217
 2 2 2 - - توظيل برامج التظطية الرمرية 40218

 

ةٌــاى ةــالهقزراخ الؤحتارًــح والإخذٌارًــح الهؼزوحــح خلــإل الفصــل الخزًفــٍ للعــام الخــانعٍ 

 -: الزاةع ( والثالث   ) الهسذوًٌٌ م1028/1029

 ةزياند الهًدسح الشراعٌح -7

 -: الهقزراخ الؤحتارًح لهذؼلتاخ ةزياند الهًدسح الشراعٌح والًظو الحٌوًح

كؾد 
 الطقرر

كؾد  اسؼ الطقرر
 ررالطق

ساعات  معطل محا رة الطتظمب السابس
 معتطدة

 -: الفصل الخزًفى –الهسذوى الثالث 

 2 - 2 - - أغرمة الدواؿ والطعادوت الترا مية 44240
 2 2 2 - - ييدرولي ا ومي اأي ا مؾائع 44249
 2 2 2 - - تصطيؼ آوت 44248
 2 2 2 - - الطساحة الطستؾمة وتظ يقاتها 44240
4420 ة ا أشاءات وتحميل ا جهاداتأغرم 44242

1 
يظدسة تحميمية 

 +ج ر+ترا ل وتكامل
2 2 2 

 2 2 2 - - أساسيات ا رشاد الزراعي 40222
 -:الفصل الخزًفٍ –الهسذوى الزاةع 

 2 2 2 - - يظدسة التصظيع الغذائي 44222
 2 2 2 - - يظدسة الط اأي والطظشيت الزراعية 44221
 2 2 4 - - التااربإحصاء وتصطيؼ  44402

 -: الهقزراخ الإخذٌارًح دخصص هًدسح القوى والآلإخ الشراعٌح

كؾد 
 الطقرر

كؾد  اسؼ الطقرر
 الطقرر

ساعات  معطل محا رة الطتظمب السابس
 معتطدة

 2 2 2 - - صياأة جرارات وآوت زراعية 44220
 2 2 2 - - آوت استصالح اورا ل 44229

 -:هًدسح يظو الهٌاٍ والزي والصرف الحقلى الهقزراخ الإخذٌارًح دخصص

كؾد 
 الطقرر

كؾد  اسؼ الطقرر
 الطقرر

ساعات  معطل محا رة الطتظمب السابس
 معتطدة

 2 2 2 - - تكظؾلؾجيا إدارة الطياا 44220
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 2 2 2 - - تصطيؼ أغؼ الري والصرؼ 44224
 -:عد الحصادالهقزراخ الإخذٌارًح دخصص هًدسح الذصًٌع الشراعٍ ودمًولوحٌا نا ة

كؾد 
 الطقرر

كؾد  اسؼ الطقرر
 الطقرر

ساعات  معطل محا رة الطتظمب السابس
 معتطدة

 2 2 2 - - يظدسة مصاأع األغذ ة واألل اف 44220
 2 2 2 - - تكظؾلؾجيا فصل الطؾاد الزراعية 44229
 2 2 2 - - يظدسة أقل وتداوؿ الطؾاد الزراعية 44227

 -:ًدسح الًظو الحٌوًحالهقزراخ الإخذٌارًح دخصص ه

كؾد 
 الطقرر

كؾد  اسؼ الطقرر
 الطقرر

ساعات  معطل محا رة الطتظمب السابس
 معتطدة

 2 2 2 - - يظدسة التح ؼ ال يئل 44210
أغؼ التح ؼ ال يئل فل الطظشيت  44214

 الزراعية
- - 2 2 2 

ــــ ــــى للع ــــإل الفصــــل الخزًف ــــح الهؼزوحــــح خل ــــح والإخذٌارً ــــالهقزراخ الؤحتارً ــــاى ة ام الخــــانعٍ ةٌ

 -: الزاةع( والثالث    ) الهسذوًٌٌ م1028/1029

 ةزياند الإراضى والهٌاٍ -8

 -:الهقزراخ الؤحتارًح لهذؼلتاخ ةزياند الإراضى والهٌاٍ

 ساعات معتطدة معطل محا رة الطتظمب السابس كؾد الطقرر اسؼ الطقرر كؾد الطقرر
 -:الفصل الخزًفى –الهسذوى الثالث 

 2 2 2 مي روبيؾلؾجيا زراعية 40101 ؾلؾجيا اورا ل الزراعيةمي روبي 40409
 2 2 2 أساسيات اورا ل 40404 صوؾر ومعادف اورا ل 40407
 2 2 2 - - صياأة اورا ل 40441
 2 2 2 - - إأتاج محاصيل الحقل 44401
 2 2 4 مي روبيؾلؾجيا زراعية 40102 أساسيات و ا ة الظ ات 40102
 2 2 2 - -  رشاد الزراعيأساسيات ا 40224

 -:الفصل الخزًفى –الهسذوى الزاةع 

 2 2 2 - - أساسيات الرت والصرؼ الزراعي 40409
 2 2 2 ط يعة وأرصاد جؾمة 40402 ط يعة اورا ل 40440
 2 2 4 - - إحصاء وتصطيؼ التاارب 44402

 

 -:نقزراخ اخذٌارًح نٌ دخصصاخ اخزى نزدتؼح ةتزياند الإراضى والهٌاٍ
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كؾد 
 الطقرر

 ساعات معتطدة معطل محا رة الطتظمب السابس كؾد الطقرر اسؼ الطقرر

 2 2 2 أساسيات الوضر 40949 الزراعة الطحطية فل الوضر 40948
 2 2 2 - - فاكهة الطظاطس الصحراومة 40941

 2 2 2 - - مقرر حر -
 -: الهقزراخ الإخذٌارًح دخصص ةزياند الإراضى والهٌاٍ

كؾد 
 طقررال

 ساعات معتطدة معطل محا رة الطتظمب السابس كؾد الطقرر اسؼ الطقرر

تكظؾلؾجيا وكيطياء تدومر الطومرات  40440
 الزراعية

 2 2 2 كيطياء اورا ل 40444

 2 2 2 - -  صؾبة أرا ل 40449
 2 2 2 - - تمؾث التربة والطياة ومعالاتها 40447
 2 2 2 تغذ ة أ ات 40408 أسطدة وتسطيد 40448
 2 2 2 - - حصر وتقييؼ اورا ل 40449
 2 2 2 مي روبيؾلؾجيا زراعية 40102 الزراعة العضؾمة والحيؾمة 40420

م 1028/1029ةٌاى ةالهقزراخ الؤحتارًح والإخذٌارًح الهؼزوحـح خلـإل الفصـل الشـذوي للعـام الخـانعٍ 

 ساعح نعذهدج ( 12اقل ػلإب ةاقٌٌ للؤعادج وهو الحاصلٌٌ على  والهسذوى الأول ) حدًد 

 التزياند العام

 -: الهقزراخ الؤحتارًح لهذؼلتاخ الملٌح

كػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾد 
 الطقرر

كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾد  اسؼ الطقرر
 الطقرر

سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعات  معطل محا رة الطتظمب السابس
 معتطدة

 2 2 2 - - ط يعة وأرصاد جؾمة زراعية 40402
 2 2 2 - - الكيطياء العضؾمة 44002
 2 2 4 - - م ادئ او تصاد الزراعي 40204
 2 2 2 - - م ادئ الطاتطع الرمري 40228
 2 2 4 - -  مي روبيؾلؾجيا زراعية 40102
 2 - 2 متظمب جامعة - لغة اأاميزمة 70204

 -:  الهقزراخ الإخذٌارًح لهذؼلتاخ الملٌح

 2 2 2 - - التمؾث ال يئي مش الت وحمؾؿ 44049
 2 2 2 - - ا رشاد الزراعي اولي تروأي 40222
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 2 2 2 - - الطساحة الطستؾمة لمزراعييؽ 44202
 2 2 2 - - و ا ة الطزروعات 44048
 2 2 2 - - جيؾلؾجيا اورا ل الزراعية 40401

للؼالــث حزًــح دراســح هــذٍ الهقــزراخ فــى اى نســذوى دراســي وفقــا للهذؼلــث الســاةق وةهــا لــإ 

ـــى الهـــادج ) ـــ  ف  12ٍ اللإئحـــح وهـــو ( نـــٌ هـــذ 29ًذخـــاوس حـــدود العـــثء الدراســـي الهًصـــو  علٌ

 ساعح نعذهدج.

 -: لهذؼلتاخ الخانعح حالهقزراخ الإخذٌارً

كؾد 
 الطقرر

كؾد  اسؼ الطقرر
 الطقرر

ساعات  معطل محا رة الطتظمب السابس
 معتطدة

 2 - 2 - - الطشروعات الزراعية الصغيرة 40004
 2 - 2 - - مهارات التؾاصل 20000
 2 - 2 - - أش ة العمـؾ الظ ية وتظؾريا 20004
 2 - 2 - - ثقافة الرظؾف ال صرمة والسطعية 90004
 2 - 2 - - أ ال يات ومهارات ال ح  العمطي 90004

م 1028/1029ةٌاى ةالهقزراخ الؤحتارًح والإخذٌارًح الهؼزوحح خلإل الفصل الشذوي للعام الخـانعٍ 

اعح نعذهدج  فؤلثز فى س 12ػلإب ةاقٌٌ للؤعادج وهو الحاصلٌٌ على  والهسذوى الثايٍ ) حدًد 

 الهسذوى الأول (.

 التزياند العام                                                    

 -: الهقزراخ الؤحتارًح لهذؼلتاخ الملٌح
 

كؾد 
 الطقرر

ساعات  معطل محا رة الطتظمب السابس كؾد الطقرر اسؼ الطقرر
 معتطدة

 2 2 4 زراعيالم ادئ الحيؾاف  40804 حشرات عاـ 40802
 2 2 4 كيطياء حيؾمة زراعية 40704 أساسيات تكظؾلؾجيا األغذ ة 40702
 2 2 4 - - أساسيات الوضر 40949
أساسػػػػػػيات الزيػػػػػػؾر وأ اتػػػػػػات  40929

 الزمظة 
- - 4 2 2 

 2 2 2 - - أساسيات ا أتاج الحيؾاأي   40004
 2 2 4 كيطياء حيؾمة زراعية 40704 أساسيات عمـؾ األل اف 40204

 2 - 2 متظمب جامعة - حقؾؽ إأساف ومؾاطظة -
 -:الهقزراخ الإخذٌارًح لهذؼلتاخ الملٌح

 2 2 2 أساسيات إأتاج الدواجؽ 40904إأتػػػػػػػاج الػػػػػػػػدواجؽ لمطشػػػػػػػػارمع  40902
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 الصغيرة
اوتاايػػػات الحد يػػػة فػػػل إأتػػػاج  44402

 الطحاصيل
 2 2 2 أساسيات الطحاصيل 44404

 2 2 2 أساسيات الؾراثة 44204 راثيةمقدمة فل الهظدسة الؾ  44202
 2 2 2 أساسيات إأتاج الراكهة 40904 الزراعة العضؾمة فل الراكهة 40942
دراسػػػػػػة جػػػػػػدوت الطشػػػػػػروعات  40201

 الزراعية
م ادئ او تصاد  40204

 الزراعي
4 2 2 

 2 2 2 أساسيات و ا ة الظ ات 40102 أمراض الزراعات الطحطية 40122
هــذٍ الهقــزراخ فــى اى نســذوى دراســي وفقــا للهذؼلــث الســاةق وةهــا لــإ للؼالــث حزًــح دراســح 

ـــى الهـــادج ) ـــ  ف  12( نـــٌ هـــذٍ اللإئحـــح وهـــو  29ًذخـــاوس حـــدود العـــثء الدراســـي الهًصـــو  علٌ

 ساعح نعذهدج.

 -: لهذؼلتاخ الخانعح حالهقزراخ الإخذٌارً

كؾد 
 الطقرر

ساعات  معطل محا رة الطتظمب السابس كؾد الطقرر اسؼ الطقرر
 معتطدة

 2 - 2 - - الطشروعات الزراعية الصغيرة 40004
 2 - 2 - - مهارات التؾاصل 20000
 2 - 2 - - أش ة العمـؾ الظ ية وتظؾريا 20004
ثقافػػػػػػػػػة الرظػػػػػػػػػؾف ال صػػػػػػػػػرمة  90004

 والسطعية
- - 2 - 2 

أ ال يػػػػػػات ومهػػػػػػارات ال حػػػػػػ   90004
 العمطي

- - 2 - 2 

م 1028/1029ًح الهؼزوحح خلإل الفصـل الشـذوي للعـام الخـانعٍ ةٌاى ةالهقزراخ الؤحتارًح والإخذٌار 

 ساعح نعذهدج ( 12الهسذوى الأول ) حدًد + ػلإب ةاقٌٌ للؤعادج وهو الحاصلٌٌ على اقل 

 ةزياند  الهًدسح الشراعٌح

 

 -:الهقزراخ الؤحتارًح لهذؼلتاخ الملٌح

كؾد 
 الطقرر

كؾد  اسؼ الطقرر
 الطقرر

ساعات  لمعط محا رة الطتظمب السابس
 معتطدة

 2 2 2 - - ط يعة وأرصاد جؾمة زراعية 40402
 2 2 4 - - م ادئ او تصاد الزراعل 40204
 2 2 2 - - الد ظامي ا الحرارمة واأتقاؿ الحرارة 44242
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 2 2 2 - - م ادئ الطاتطع الرمري 40228
 2 1 - _ _ 4رسؼ يظدسل  44200
 2 - 2 متظمب جامعة - لغة اأاميزمة 70204

 -: الهقزراخ الإخذٌارًح لهذؼلتاخ الملٌح

 2 2 4 - - أساسيات عمـؾ األل اف 40204
 2 2 4 أ ات زراعل عاـ 40104 مي روبيؾلؾجيا زراعية 40102
 2 2 4 - - أساسيات تكظؾلؾجيا األغذ ة 40702
 2 2 4 أ ات زراعل عاـ 40104 أساسيات الزيؾر وأ اتات الزمظة 40929

 2 2 2 - - مقرر حر -
للؼالث حزًح دراسح هذٍ الهقزراخ فى اى نسذوى دراسي وفقا للهذؼلث الساةق وةها لإ ًذخاوس حدود 

 ساعح نعذهدج. 12( نٌ هذٍ اللإئحح وهو  29العثء الدراسي الهًصو  علٌ  فى الهادج )

 -: لهذؼلتاخ الخانعح حالهقزراخ الإخذٌارً

كؾد 
 الطقرر

كؾد  اسؼ الطقرر
 الطقرر

ساعات  معطل محا رة السابسالطتظمب 
 معتطدة

 2 - 2 - - الطشروعات الزراعية الصغيرة 40004
 2 - 2 - - مهارات التؾاصل 20000
 2 - 2 - - أش ة العمـؾ الظ ية وتظؾريا 20004
 2 - 2 - - ثقافة الرظؾف ال صرمة والسطعية 90004
 2 - 2 - - أ ال يات ومهارات ال ح  العمطي 90004

ـــاله ـــاى ة ـــانعٍ ةٌ ـــام الخ ـــإل الفصـــل الشـــذوي للع ـــح خل ـــح الهؼزوح ـــح والإخذٌارً قزراخ الؤحتارً

ــــد م 1028/1029 ــــإب ةــــاقٌٌ للؤعــــادج وهــــو الحاصــــلٌٌ علــــى  والهســــذوى الثــــايٍ ) حدً  12ػل

 ساعح نعذهدج  فؤلثز فى الهسذوى الأول (.

 التزياند  الهًدسح الشراعٌح

 -:الهقزراخ الؤحتارًح لهذؼلتاخ الملٌح

كػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾد 
 الطقرر

كؾد  اسؼ الطقرر
 الطقرر

ساعات  معطل محا رة الطتظمب السابس
 معتطدة

 2 2 4 أساسيات اورا ل 40404 استصالح أرا ل 40442
 2 2 4 - - أساسيات الوضر 40949
 2 2 2 - - أساسيات ا أتاج الحيؾاأي  40004
 2 2 2 - - تكظؾلؾجيا الؾرش 44209
 2 2 2 - - أغرمة اووت 44244
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 2 - 2 متظمب جامعة - اوأساف والطؾاطظة حقؾؽ  -
 -:الهقزراخ الإخذٌارًح لهذؼلتاخ الملٌح

 2 2 4 - - أساسيات عمـؾ األل اف 40204
 2 2 4 أ ات زراعل عاـ 40104 مي روبيؾلؾجيا زراعية 40102
 2 2 4 - - أساسيات تكظؾلؾجيا األغذ ة 40702
 2 2 4 أ ات زراعل عاـ 40104 أساسيات الزيؾر وأ اتات الزمظة 40929

 2 2 2 - - مقرر حر -
للؼالث حزًح دراسح هذٍ الهقزراخ فى اى نسذوى دراسي وفقا للهذؼلث الساةق وةها لإ ًذخاوس حدود 

 ساعح نعذهدج. 12( نٌ هذٍ اللإئحح وهو  29العثء الدراسي الهًصو  علٌ  فى الهادج )

 لهذؼلتاخ الخانعح حالهقزراخ الإخذٌارً

كػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾد 
 قررالط

كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾد  اسؼ الطقرر
 الطقرر

سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعات  معطل محا رة الطتظمب السابس
 معتطدة

 2 - 2 - - الطشروعات الزراعية الصغيرة 40004
 2 - 2 - - مهارات التؾاصل 20000
 2 - 2 - - أش ة العمـؾ الظ ية وتظؾريا 20004
 2 - 2 - - ثقافة الرظؾف ال صرمة والسطعية 90004
 2 - 2 - - ال ح  العمطي أ ال يات ومهارات 90004

ةٌاى ةالهقزراخ الؤحتارًح والإخذٌارًح الهؼزوحح خلإل الفصل الشذوي للعام الخانعٍ 

 م1028/1029

 الزاةع ( و الثالث  ًٌٌ) الهسذو 

 التزياند  الؤيذاج الًتادٍ -2

 الهقزراخ الؤحتارًح لهذؼلتاخ ةزياند الؤيذاج الًتادٍ

كػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾد 
 الطقرر

كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾد  اسؼ الطقرر
 رالطقر 

سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعات  معطل محا رة الطتظمب السابس
 معتطدة

  -: الفصل الشذوى –الهسذوى الثالث 
 2 2 2 أساسيات الطحاصيل 44404 فسيؾلؾجيا الطحاصيل 44400
أساسيات الزيؾر وأ اتات  40929 أساسيات الظ اتات الظ ية والعظرمة 40924

 الزمظة
2 2 2 

 2 2 2 عاـ أ ات زراعي 40104 أساسيات تربية أ ات 44409
 2 2 2 أساسيات إأتاج الراكهة 40904 فاكهة الطظاطس اوستؾائية 40902
 2 2 4 أساسيات اورا ل 40404 استصالح اورا ل 40442
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 2 2 2 أ ات زراعي عاـ 40104 فسيؾلؾجي أ ات زراعي 40124
 -:الفصل الشذوي  -الهسذوى الزاةع 

40919 
44422 

 2 9 - - - مشروع التورج

 -:نٌ دخصصاخ أخزى نزدتؼح ةتزياند الؤيذاج الًتادٍ حقزراخ الإخذٌارًاله

كؾد 
 الطقرر

كؾد  اسؼ الطقرر
 الطقرر

ساعات  معطل محا رة ظمب السابسالطت
 معتطدا

 2 2 2 - -  ؾت واووت زراعية  44211
 2 2 2 الكيطياء التحميمية 44002 و ا ة الطزروعات 44048
 2 2 2 م ادئ او تصاد الزراعي 40204 التسؾمس الزراعل 40208
 2 2 2 أساسيات اورا ل 40404 تغذ ة أ ات 40408
 2 2 2 أساسيات و ا ة الظ ات 40102 أمراض الطحاصيل الحقمية 40108

 2 2 2 - - مقرر حر -
 -: الهقزراخ الإخذٌارًح لهخال الهحاصٌل

كؾد 
 الطقرر

كؾد  اسؼ الطقرر
 الطقرر

ساعات  معطل محا رة تظمب السابسالط
 معتطدا

 2 2 2 أساسيات تربية أ ات 44409 تربية محاصيل الغذاء الرئيسية 44409
 2 2 2 أساسيات تربية أ ات 44409 تربية الطحاصيل الزمت والس ر واأللياؼ 44440
 2 2 2 - - بيئة الطحاصيل 44442
 2 - 2 - - إأتاج محاصيل العمف والطراعل 44440
 2 2 2 - - وفسيؾلؾجيا وفحص ال ذورإأتاج  44447
 2 - 2 - - إأتاج الطحاصيل اوستؾائية وش ة اوستؾائية 44449

 -:الهقزراخ الإخذٌارًح لهخال الفالهح

كؾد 
 الطقرر

كؾد  اسؼ الطقرر
 الطقرر

ساعات  معطل محا رة تظمب السابسالط
 معتطدا

 2 2 2 إأتاج الراكهة فل مصر 40902 مشاتل الراكهة 40900
 2 2 2 - - إكيار أشاار الراكهة 40907
 2 2 2 أساسيات الراكهة 40904 رعا ة بساتيؽ الراكهة 40909
 2 2 2 إأتاج الراكهة فل مصر 40902 إأتاج أويل ال مح 40940
 2 2 2 - - الزراعة العضؾمة فل الراكهة  40942
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 2 2 2 - - إأتاج الطاأاؾ والزمتؾف  40940
 -: لهخال الخطر الهقزراخ الإخذٌارًح

كؾد 
 الطقرر

كؾد  اسؼ الطقرر
 الطقرر

ساعات  معطل محا رة الطتظمب السابس
 معتطدة

 2 2 2 - -  ضر اورا ل الصحراومة 40920
 2 2 2 إأتاج محاصيل الوضر 40947 إعداد وتوزمؽ الوضر 40922
 2 2 2 أساسيات الوضر 40949 محاصيل الوضر الصيرية 40921
 2 2 2 - - لعضؾمة فل الوضرالزراعة ا 40929
 2 2 2 أساسيات اورا ل 40404 إأتاج الوضر بدوف تربة 40927

 -:الهقزراخ الإخذٌارًح لهخال الشهور ويتاداخ الشًًح ودًسٌق الحدائق

كؾد 
 الطقرر

كؾد  اسؼ الطقرر
 الطقرر

ساعات  معطل محا رة الطتظمب السابس
 معتطدة

 2 2 2 - 40929 األشاار الوش ية والغابات 40922
العشػػػػ يات الطزيػػػػرة والظ اتػػػػات الشػػػػؾكية  40920

 والطسظحات
- - 2 2 2 

أساسيات الزيؾر أ اتات  40929 تصطيؼ وتظسيس الحدائس 40927
 الزمظة

2 2 2 

 2 2 2 - - الزمظة تتظسيس الزيؾر وأ اتا 40928
التػداوؿ ومعػامالت مابعػد القظػف لمزيػؾر  40914

 وأ اتات الزمظة
- - 2 2 2 

 م1028/1029ةٌاى ةالهقزراخ الؤحتارًح والإخذٌارًح الهؼزوحح خلإل الفصل الشذوي للعام الخانعٍ 

 الزاةع ( و الثالث  ًٌٌ) الهسذو 

 : ةزياند الؤيذاج الحٌوايٍ والداحًى والسهمٍ -1

   -:الهقزراخ الؤحتارًح لهذؼلتاخ ةزياند الؤيذاج الحٌوايٍ والداحًى والسهمٍ

كؾد 
 الطقرر

كؾد  الطقرراسؼ 
 الطقرر

ساعات  معطل محا رة تظمب السابسالط
 معتطدا

 الفصل الشتوي –المستوى الثالا 
 2 2 2 أساسيات الؾراثة 44204 أساسيات تربية الحيؾاف الزراعي 40002
 2 2 2 أساسيات إأتاج الدواجؽ 40904 أساسيات فسيؾلؾجيا الدواجؽ 40901
 2 2 2 أساسيات إأتاج الدواجؽ 40904 أساسيات تغذ ة الدواجؽ 40900
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أسس وأساليب اوستزراع  40007 تررم  األسطاؾ 40008
 السط ي

4 2 2 

أساسيات توظيل م اأي ومظش ت ا أتاج  44210
 الحيؾاأي والداجظل

- - 2 2 2 

 -:الفصل الشذوي  -الهسذوى الزاةع 

40021 
40924 

 2 9 - - - مشروع التورج

 -: صصاخ أخزى نزدتؼح ةتزياند الؤيذاج الحٌوايٍ والداحًى والسهمىالهقزراخ الإخذٌارًح نٌ دخ

كؾد 
 الطقرر

كؾد  اسؼ الطقرر
 الطقرر

ساعات  معطل محا رة تظمب السابسالط
 معتطدا

 2 2 2 م ادئ او تصاد الزراعل 40204 ا تصاد ات ا أتاج الحيؾاأي والداجظل 40247
 2 2 2 ساسيات الطحاصيلأ 44004 إأتاج محاصيل العمف والطراعل 44440
 2 2 2 أساسيات عمـؾ األل اف 4024 الم ؽ وتغذ ة ا أساف 40248

 2 2 2 - - مقرر حر -
 

 

 -:الهقزراخ الإخذٌارًح لهخال الؤيذاج الحٌوايٍ

كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾد 
 الطقرر

كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾد  اسؼ الطقرر
 الطقرر

سػػػػاعات  معطل محا رة تظمب السابسالط
 معتطدا

 2 2 2 أساسيات ا أتاج الحيؾاأي 40004 إأتاج ماشية الم ؽ 40040
أساسػػػػيات تربيػػػػة الحيػػػػؾاف  40002 إأتاج ا بل والويؾؿ 40042

 الزراعي
2 2 2 

أساسػػػػػػػػػػيات فسػػػػػػػػػػيؾلؾجيا  40001 فسيؾلؾجيا الدـ وسؾائل الاسؼ 40041
 الحيؾاف الزراعي

2 2 2 

أساسػػػػيات تغذ ػػػػة الحيػػػػؾاف  40000 التغذ ة التظ يقية لمحيؾاأات الطزرعية 40049
 راعيالز 

2 2 2 

 2 2 2 أساسيات ا أتاج الحيؾاأي 40004 أ مطة الحيؾاف الزراعي 40049
 2 2 2 أساسيات ا أتاج الحيؾاأي 40004 إأتاج وتحسيؽ الاامؾس 40020
 2 2 2 - - صحة بيظرمة لمحيؾاأات الطزرعية 40022
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 -: الهقزراخ الإخذٌارًح لهخال ايذاج الدواحٌ

كؾد 
 الطقرر

كؾد  اسؼ الطقرر
 الطقرر

ساعات  معطل محا رة تظمب السابسالط
 معتطدا

 2 2 2 أساسيات تربية الدواجؽ 40902 أساليب التحسيؽ الؾراثي فل الدواجؽ 40908
تكظؾلؾجيا إأتاج وتسؾمس مظتاات  40944

 الدواجؽ
 2 2 2 أساسيات تربية الدواجؽ 40902

 2 2 2 - - إأتاج الدواجؽ غير التقميد ة 40940
أساسيات فسيؾلؾجيا  40901 فسيؾلؾجيا ال يئة واأل مطة 40942

 الدواجؽ
2 2 2 

 2 2 2 - - إأتاج األراأب والظيؾر الطائية 40941
 2 2 2 أساسيات تغذ ة الدواجؽ 40900 تكظؾلؾجيا أعالؼ الدواجؽ 40949

 -: الهقزراخ الإخذٌارًح لهخال ايذاج الأسهاك

كػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾد 
 الطقرر

كػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾد  اسؼ الطقرر
 الطقرر

سػػػػػػػػػػاعات  معطل محا رة لطتظمب السابسا
 معتطدة

أسس وأساليب اوستزراع  40022 أسس تصطيؼ وإأشاء الطزارع السط ية 40022
 السط ي

2 2 2 

أساسيات فسيؾلؾجيا  40001 فسيؾلؾجيا األسطاؾ 40021
 الحيؾاف الزراعي

2 2 2 

 2 2 2 - - تغذ ة األسطاؾ 40029
 2 2 2 - - أمراض األسطاؾ 40028
 2 2 2 - - فسيؾلؾجيا تكاثر األسطاؾ والقشرمات 40020

 م1028/1029ةٌاى ةالهقزراخ الؤحتارًح والإخذٌارًح الهؼزوحح خلإل الفصل الشذوي للعام الخانعٍ 

 -: الزاةع ( و  الثالث  ) الهسذوًٌٌ

 ةزياند علوم الأغذًح -3

 -:الهقزراخ الؤحتارًح لهذؼلتاخ علوم الأغذًح

كؾد 
 الطقرر

كؾد  لطقرراسؼ ا
 الطقرر

ساعات  معطل محا رة الطتظمب السابس
 معتطدة

 -: الفصل الشذوى –الهسذوى الثالث 

 2 2 2 كيطياء حيؾمة زراعية 40704 ا أزمطات والتحؾوت الحيؾمة 40700
 2 2 2 أساسيات عمـؾ األل اف 40204 تكظؾلؾجيا الطظتاات الم ظية الديظية 40200
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 2 2 4 أساسيات عمـؾ األل اف 40204 جات الم ظيةتكظؾلؾجيا الطيمؾ  40207
معػػػػػػدات ووحػػػػػػدات إأتػػػػػػاج األغذ ػػػػػػة  44219

 واألل اف
 2 2 2 أساسيات تكظؾلؾجيا األغذ ة 40702

 -:الفصل الشذوى  -الهسذوى الزاةع 

 1 2 2 أساسيات تكظؾلؾجيا اوغذ ال 40702 تغذ ة إأساف 40707
40722 
40222 

 
 مشروع التورج

- - - 9 2 

 -:قزراخ اخذٌارًح نٌ دخصصاخ أخزى نزدتؼح ةتزياند علوم الأغذًحن

كؾد 
 الطقرر

كؾد  اسؼ الطقرر
 الطقرر

ساعات  معطل محا رة الطتظمب السابس
 معتطدة

 2 2 2 م ادئ او تصاد الزراعل 40204 ا تصاد ات التصظيع الغذائل 40249
 2 2 2 لأساسيات ا أتاج الحيؾاأ 40004 إأتاج ماشية الم ؽ 40040
 2 2 2 أساسيات اورا ل 40404 الكيطياء الغرومة لالرا ل 40442

 2 2 2 - - مقرر حر -
 -:الهقزراخ الإخذٌارًح لهخال دمًولوحٌا الأغذًح

كؾد 
 الطقرر

كؾد  اسؼ الطقرر
 الطقرر

ساعات  معطل محا رة الطتظمب السابس
 معتطدة

 2 2 2 ات تكظؾلؾجيا األغذ ةأساسي 40702 ت رمد وتاطيد وتوريف األغذ ة 40709
 2 2 2 أساسيات الطحاصيل 44404 الس ر والح ؾب ومظتااتها 40744
 2 2 2 أساسيات تكظؾلؾجيا األغذ ة 40702 تصظيع المحـؾ والدواجؽ واوسطاؾ 40742
 2 2 2 كيطياء حيؾمة زراعية 40704 الطرك ات الحيؾمة الظ يعية 40740
 2 2 2 - - تعميب األغذ ة 40747

 -:الهقزراخ الإخذٌارًح لهخال الألتاى

كؾد 
 الطقرر

كؾد  اسؼ الطقرر
 الطقرر

ساعات  معطل محا رة الطتظمب السابس
 معتطدة

 2 2 2 - - تكظؾلؾجيا األل اف الط يرة والطاررة 40240
 2 2 2 م ادئ او تصاد الزراعي 40204 إدارة وتظغيؼ مصاأع األل اف 40244
مي روبيؾلؾجيا الم ؽ  40201  اف الطتوطرةتكظؾلؾجيا األل 40242

 ومظتااتال
2 2 2 

 2 2 2 أساسيات كيطياء األل اف 40202أساسػػػػيات الكيطيػػػػاء الظ يعيػػػػة لمػػػػ ؽ  40240
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 ومظتااتال 
 2 2 2 أساسيات عمـؾ األل اف 40204 طرؽ حرظ الم ؽ ومظتااتال 40247
 2 2 2 افأساسيات عمـؾ األل  40204 بدائل األل اف ومظتااتها  40249
 

ةٌـــاى ةـــالهقزراخ الؤحتارًـــح والإخذٌارًـــح الهؼزوحـــح خلـــإل الفصـــل الشـــذوي للعـــام الخـــانعٍ 

 -: الزاةع ( ) الهسذوًٌٌ  الثالث و   م1028/1029

 ةزياند وقاًح الًتاخ -2

 -: الهقزراخ الؤحتارًح لهذؼلتاخ ةزياند وقاًح الًتاخ

كؾد 
 الطقرر

ساعات  معطل محا رة سالطتظمب الساب كؾد الطقرر اسؼ الطقرر
 معتطدة

 الفصل الشذوي –الهسذوى الثالث 

 2 2 2 حشرات عاـ 40802 فسيؾلؾجل الحشرات 40809
 2 2 2 أساسيات و ا ة أ ات 40102 أساسيات األمراض الرظرمة 40101
أساسػػػيات األمػػػراض الريروسػػػية  40109

 والظيطاتؾد ة
 2 2 2 أساسيات و ا ة أ ات 40102

 2 2 2 الكيطياء العضؾمة 44002 الحشائش والرظرمات م يدات 44000
 2 2 2 - - آوت م افحة اوفات 44217

 -: الفصل الشذوي  -الهسذوى الزاةع 

 2 2 2 الكيطياء التحميمية 44002 تحميل الط يدات وم قياتها 44009
40824 
40111 
44022 

 2 9 - - - مشروع التورج

 -: نزدتؼح ةتزياند وقاًح الًتاخنقزراخ اخذٌارًح نٌ دخصصاخ أخزى 

كؾد 
 الطقرر

ساعات  معطل محا رة الطتظمب السابس كؾد الطقرر اسؼ الطقرر
 معتطدة

 2 2 2 أساسيات اورا ل 40404 الكيطياء الغرومة لالرا ل 40442
الؾراثػػة الازمئيػػة لإلجهػػاد ال يئػػل  44242

 لمظ ات
 2 2 2 أساسيات الؾراثة 44204

 2 2 2 أ ات زراعل عاـ 40104 الغذائية لمظ ات اوحتياجات 40124
 2 2 2 - - مقرر حر -

 -:الهقزراخ الإخذٌارًح لهخال الحشراخ الإقذصادًح
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كؾد 
 الطقرر

ساعات  معطل محا رة الطتظمب السابس كؾد الطقرر اسؼ الطقرر
 معتطدة

 2 2 2 حشرات عاـ 40802 حشرات الراكهة 40844
 2 2 2 شرات عاـح 40802 حشرات الوضر 40842
 2 2 2 فسيؾلؾجل الحشرات 40809 سمؾؾ الحشرات  40841
م ادئ الحيؾاف  40804 يستؾلؾجل وفسيؾلؾجل الحيؾاف 40849

 الزراعل
2 2 2 

 2 2 2 - - التظؾع ال يؾلؾجل 40847
 -:الهقزراخ الإخذٌارًح لهخال أنزاض الًتاخ

كؾد 
 الطقرر

ساعات  معطل محا رة سالطتظمب الساب كؾد الطقرر اسؼ الطقرر
 معتطدة

 2 2 2 أساسيات الطحاصيل 44404 أمراض الطحاصيل الحقمية 40108
األمػػػػػػراض الريروسػػػػػػية والريتػػػػػػؾ  40140

 ابالزم
أساسيات األمراض  40109

الريروسية 
 والظيطاتؾد ة

2 2 2 

 2 2 2 - - األمراض ال  تيرمة وم افحتها  40142
 

تشػػػػػػويص األمػػػػػػراض الظ اتيػػػػػػة  40141
 ل يؾلؾجيا الازمئية با

 2 2 2 أساسيات و ا ة الظ ات 40102

التغيػػػػػػػػرات الطظا يػػػػػػػػة والتظ ػػػػػػػػؤ  40149
 ب مراض الظ ات

 2 2 2 بيئة الظ ات الزراعل 40112

40148 
 

األمػػػػػػراض الظ اتيػػػػػػة الطحطؾلػػػػػػة 
 بالتربة 

 2 2 2 أساسيات و ا ة الظ ات 40102

 -:الهقزراخ الإخذٌارًح لهخال نتٌداخ الآفاخ

كؾد 
 لطقررا

كؾد  اسؼ الطقرر
 الطقرر

ساعات  معطل محا رة الطتظمب السابس
 معتطدة

كيطياء وسطية م يدات  44001 الط يدات الحيؾمة 44008
 اوفات

2 2 2 

 2 2 2م يدات الحشائش  44000م افحػػػػػػػػػة أفػػػػػػػػػات الطحاصػػػػػػػػػيل  44040
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 والرظرمات ال ستاأية واألشاار الوش ية
أساسيات األمراض  40109 سم افحة الظيطاتؾدا واوكارو  44042

 الريروسية والظيطاتؾد ة
2 2 2 

 2 2 2 - - التقييؼ الحيؾت لمط يدات 44041
 2 2 2 الكيطياء ط عية 44004 كيطياء الد ظامي ا الحرارمة 44049

ةٌـــاى ةـــالهقزراخ الؤحتارًـــح والإخذٌارًـــح الهؼزوحـــح خلـــإل الفصـــل الشـــذوي للعـــام الخـــانعٍ 

 -: الزاةع (و الثالث   ًٌٌ) الهسذو   م1028/1029

 ةزياند الذمًولوحٌا الحٌوًح الشراعٌح -5

 -: الهقزراخ الؤحتارًح لهذؼلتاخ ةزياند الذمًولوحٌا الحٌوًح الشراعٌح

كؾد 
 الطقرر

كؾد  اسؼ الطقرر
 الطقرر

ساعات  معطل محا رة الطتظمب السابس
 معتطدة

 -:الفصل الشذوي :الهسذوى الثالث 

 2 2 2 - - إحصاء بيؾلؾجل 44207
 2 2 2 أساسيات الؾراثة 44204 تقظيات الهظدسة الؾراثية 44200
 2 2 4 - - فسيؾلؾجيا الكائظات الحية الد يقة 40128
 2 2 2 أ ات زراعل عاـ 40104 فسيؾلؾجيا ا جهاد ال يئل لمظ ات 40120

 -: الفصل الشذوى الهسذوى الزاةع :

44222 
40111 

 مشروع التورج
 

- - - 9 2 

 -:نقزراخ اخذٌارًح نٌ دخصصاخ أخزى نزدتؼح ةتزياند علوم الذمًولوحٌا الحٌوًح الشراعٌح

كؾد 
 الطقرر

كؾد  اسؼ الطقرر
 الطقرر

ساعات  معطل محا رة الطتظمب السابس
 معتطدة

 2 2 2 أساسيات الطحاصيل 44404 أساسيات تربية أ ات 44409
 2 2 2 - - التمؾث ال يئل مش الت وحمؾؿ 44049

 2 2 2 - - مقرر حر -
 -:الهقزراخ الإخذٌارًح لهخال الوراثح

كؾد 
 الطقرر

كؾد  اسؼ الطقرر
 الطقرر

ساعات  معطل محا رة الطتظمب السابس
 معتطدة

 2 2 2 - - حرظ األصؾؿ الؾراثية 44209
 2 2 2 الايظـؾ وال روتيظات 44201 تكظؾلؾجيا أقل الايظات 44244
 2 2 2 - -إلجهاد ال يئل فػل الؾراثة الازمئية ل 44242
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 الظ ات
 2 2 2 - - الؾراثة السيتؾلؾجية 44240
 2 2 2 الايظـؾ وال روتيظات 44201 وراثة متقدمة 44247
 2 2 2 - - األسس الؾراثية لزراعة األأساة 44249

 -:الهقزراخ الإخذٌارًح لهخال الهٌمزوةٌولوحٌا الشراعٌح

كؾد 
 الطقرر

كؾد  اسؼ الطقرر
 رالطقر 

ساعات  معطل محا رة الطتظمب السابس
 معتطدة

 2 2 2 تقسيؼ ال  تيرما 40120 مي روبيؾلؾجيا الطياة 40120
مي روبيؾلؾجيػػػػػػػا اأتػػػػػػػاج وتكسػػػػػػػير  40124

 ال الستيػ
- - 2 2 2 

 2 2 2 الومية الطي روبية 40129 التوطرات الطي روبية 40121
 2 2 2 ظ اتأساسيات و ا ة ال 40102 أساسيات الرظرمات  40129
 2 2 2 أساسيات و ا ة الظ ات 40102 أساسيات الظحالب 40128
 2 2 2 - - األمؽ واألماف الحيؾي  40110

)   م1028/1029ةٌـــاى ةـــالهقزراخ الؤحتارًـــح والإخذٌارًـــح الهؼزوحـــح خلـــإل الفصـــل الشـــذوي للعـــام الخـــانعٍ 

 -: الزاةع ( و الثالث   ًٌٌالهسذو 

 ًح والإحذهاعٌح الشراعٌحالإقذصاد مةزياند العلو -6

 -: الهقزراخ الؤحتارًح لهذؼلتاخ ةزياند العلوم الإقذصادًح والإحذهاعٌح الشراعٌح

 ساعات معتطدة معطل محا رة الطتظمب السابس كؾد الطقرر اسؼ الطقرر كؾد الطقرر
 -: الفصل الشذوي –الهسذوى الثالث 

ا حصػاء فػػل العمػػـؾ اوجتطاعيػػة  40200
 واو تصاد ة

- - 4 2 2 

 2 2 2 أساسيات او تصاد 40202 التسؾمس الزراعل 40208
 2 2 2 أساسيات ا رشاد الزراعي 40224 اوتصاؿ اورشادت 40220
 2 2 2 م ادئ الطاتطع الرمري 40228 القيادة والتظطية الرمرية  40214
 2 2 2 - -  ؾت وآوت زراعية 44211

  -:الفصل الشذوي  -الهسذوى الزاةع 
 2 9 - - - مشروع التورج 40207

 -: نقزراخ اخذٌارًح نٌ دخصصاخ أخزى نزدتؼح ةتزياند العلوم الإقذصادًح والإحذهاعٌح الشراعٌح

كؾد 
 الطقرر

كؾد  اسؼ الطقرر
 الطقرر

ساعات  معطل محا رة الطتظمب السابس
 معتطدة
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 2 2 2 - - و ا ة الطزروعات  44048
 2 2 2 أساسيات عمـؾ األل اف 40204 الم ؽ وتغذ ة ا أساف 40248

 2 2 2 - - مقرر حر -
 -: الهقزراخ الإخذٌارًح لهخال الإقذصاد الشراعٍ

كؾد 
 الطقرر

كؾد  اسؼ الطقرر
 الطقرر

ساعات  معطل محا رة الطتظمب السابس
 معتطدة

ا تصػػػاد ات اسػػػتهالؾ الطظتاػػػات  40241
 الزراعية

 2 2 2 أساسيات الطحاصيل 44404

تصاد ات الطشروعات الزراعية ا  40240
 الصغيرة

 2 2 2 ا تصاد ات ا أتاج الزراعل 40209

 ا تصاد ات التصظيع الغذائي 40249
 

 2 2 2 أساسيات تكظؾلؾجيا األغذ ة 40702

ا تصػػػػػاد ات ا أتػػػػػاج الحيػػػػػؾاأي  40247
 والداجظل

 2 2 2 أساسيات ا أتاج الحيؾاأل 40004

 2 2 2 ا تصاد ات ا أتاج الزراعل 40209 ا تصاد  ياسل زراعي 40249
 2 2 2 - - ا تصاد ات الهظدسة الزراعية 40220

 

 -: الهقزراخ الإخذٌارًح لهخال الؤرشاد الشراعى

كؾد 
 الطقرر

كؾد  اسؼ الطقرر
 الطقرر

ساعات  معطل محا رة الطتظمب السابس
 معتطدة

 2 2 2 - - ا رشاد الزراعي وتعميؼ الك ار 40222
 2 2 2 أساسيات ا رشاد الزراعل 40224 ة التظغيطات ا رشاد ةإدار  40222
ال رامج واألأشظة  40222 القيادة الطحمية ا رشاد ة 40221

 اورشاد ة
2 2 2 

 2 2 2 مااوت العطل اورشادت 40221 الؾسائل ا رشاد ة ا عالمية 40220
 2 2 2 التسؾمس الزراعي 40208 ا رشاد الزراعي التسؾمقي 40229
ا رشاد الزراعي وأشر الط تكرات  40227

 الزراعية
 2 2 2 أساسيات ا رشاد الزراعل 40224

 -:الهقزراخ الإخذٌارًح لهخال الهخذهع الزًفٍ

 ساعات معتطدة معطل محا رة الطتظمب السابس كؾد الطقرر اسؼ الطقرر كؾد الطقرر
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 2 2 2 - - أشر وت ظل الط تكرات الزراعية 40219
  2 2 م ادئ الطاتطع الرمرل 40228 التغير اوجتطاعي الرمرل 40200
 2 2 2 القيادة والتظطية الرمرية 40214 السياسة والتوظيل اوجتطاعي الرمرل 40204
 2 2 2 م ادئ الطاتطع الرمرل 40228 الطاتطع الرمرل الطحمل 40202
طات الطؤسسات والطظغ 40210 التشرمعات اوجتطاعية والزراعية 40202

 اوجتطاعية الرمرية
2 2 2 

 2 2 2 م ادئ الطاتطع الرمرل 40228 عمؼ اوجتطاع الزراعي 40201
ـــإل الفصـــل الشـــذوي للعـــام الخـــانعٍ  ـــح الهؼزوحـــح خل ـــح والإخذٌارً ـــالهقزراخ الؤحتارً ـــاى ة )  م1028/1029ةٌ

 -: الزاةع( والثالث    ًٌٌالهسذو 

 ةزياند الهًدسح الشراعٌح -7

 -: رًح لهذؼلتاخ ةزياند الهًدسح الشراعٌح والًظو الحٌوًحالهقزراخ الؤحتا

كؾد  اسؼ الطقرر كؾد الطقرر
 الطقرر

 ساعات معتطدة معطل محا رة الطتظمب السابس

 -:الفصل الشذوي والهسذوى الثالث 

أساسػػػػػػػيات أغػػػػػػػؼ التهؾمػػػػػػػة فػػػػػػػل  44247
 اوستزراع الطائي

- - 2 2 2 

الظا ػػػػػػػػػة الاد ػػػػػػػػػدة والطتاػػػػػػػػػددة  44249
 ؿ الطومرات الصظاعيةواستغال 

- - 2 2 2 

 2 2 2 - - آوت زراعية 44220
 2 2 2 - - جرارات زراعية 44224
 2 2 2 - - آوت ييدرولي ية 44222

 -:الفصل الشذوي  والهسذوى الزاةع 

 2 9 - - - مشروع التورج 44200
 -:الهقزراخ الإخذٌارًح دخصص هًدسح القوى والآلإخ الشراعٌح

كؾد 
 الطقرر

كؾد  اسؼ الطقرر
 الطقرر

ساعات  معطل محا رة الطتظمب السابس
 معتطدة

 2 2 2 - - إدارة وآوت و ؾت زراعية 44227
آوت مػػػػػػزارع ا أتػػػػػػػاج الحيػػػػػػػؾاأل  44228

 والداجظل
- - 2 2 2 

 2 2 2 - - آوت الحصاد والدراس 44229
 -:ىالهقزراخ الإخذٌارًح دخصص هًدسح يظو الهٌاٍ والزي والصرف الحقل
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كؾد 
 الطقرر

كؾد  اسؼ الطقرر
 الطقرر

ساعات  معطل محا رة الطتظمب السابس
 معتطدة

 2 2 2 - - يظدسة معدات الرت الحقمل 44222
 2 2 2 - - يظدسة الصرؼ الحقمي 44222
 2 2 2 - - تظ يقات الحاسب اولل فل مااؿ الرت  44221

 -:مًولوحٌا نا ةعد الحصادالهقزراخ الإخذٌارًح دخصص هًدسح الذصًٌع الشراعٍ ود

كؾد 
 الطقرر

كؾد  اسؼ الطقرر
 الطقرر

ساعات  معطل محا رة الطتظمب السابس
 معتطدة

 2 2 2 - - يظدسة توزمؽ ا أتاج الزراعل 44228
 2 2 2 - - يظدسة معامالت ما بعد الحصاد 44229

 -:الهقزراخ الإخذٌارًح دخصص هًدسح الًظو الحٌوًح

كؾد 
 الطقرر

كؾد  قرراسؼ الط
 الطقرر

ساعات  معطل محا رة الطتظمب السابس
 معتطدة

يظدسػػػػة إدارة الطومرػػػػات الزراعيػػػػة  44212
 والحيؾمة

- - 2 2 2 

األساسػػػػػػػػيات الهظدسػػػػػػػػية لػػػػػػػػظغؼ  44212
 اوستزراع الطائل

- - 2 2 2 

ةٌـــاى ةـــالهقزراخ الؤحتارًـــح والإخذٌارًـــح الهؼزوحـــح خلـــإل الفصـــل الشـــذوي للعـــام الخـــانعٍ 

 م1028/1029

 -: الزاةع ( و  الثالث  ًٌٌ) الهسذو 

 ةزياند الإراضى والهٌاٍ -8

 -: الهقزراخ الؤحتارًح لهذؼلتاخ ةزياند الإراضى والهٌاٍ

كؾد 
 الطقرر

كؾد  اسؼ الطقرر
 الطقرر

ساعات  معطل محا رة الطتظمب السابس
 معتطدة

 -: الفصل الشذوي والهسذوى الثالث 

 2 2 2 أساسيات اورا ل 40404 لمؾرفؾلؾجيا وتقسيؼ اورا  40400
 2 2 2 الكيطياء الظ يعية - كيطياء اورا ل 40444
 2 2 2 - - الكيطياء الغرومة لالرا ل 40442

 -: الفصل الشذوى  والهسذوى الزاةع 

 2 2 4 أساسيات اورا ل 40404 استصالح اورا ل 40442
 2 9 - - - مشروع التورج 40420
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 -: دخصصاخ اخزى نزدتؼح ةتزياند الإراضى والهٌاٍنقزراخ اخذٌارًح نٌ 

كؾد 
 الطقرر

كؾد  اسؼ الطقرر
 الطقرر

ساعات  معطل محا رة الطتظمب السابس
 معتطدة

 2 2 2 - - و ا ة الطزروعات 44048
 2 2 2 أ ات زراعي عاـ 40104 فسيؾلؾجل أ ات زراعل 40124
 2 2 2 - -  ؾت وآوت زراعية 44211

 2 2 2 - - مقرر حر -
 -: الهقزراخ الإخذٌارًح دخصص ةزياند الإراضى والهٌاٍ

كؾد 
 الطقرر

كؾد  اسؼ الطقرر
 الطقرر

ساعات  معطل محا رة الطتظمب السابس
 معتطدة

 2 2 2 ط يعة اورا ل 40440 طرؽ الرت الحد ية وتظ يقاتها 40424
 2 2 2 - - إدارة الطؾارد الطائية 40422
 2 2 2 - - لالرا لالكيطياء الحيؾمة  40422
 2 2 2 - - الطياا الاؾفية  40421
 2 2 2 - - تحميل التربة والطياا والظ ات 40420
التظ يقػػػػػات الزراعيػػػػػة لالستشػػػػػعار  40429

 عؽ بعد
- - 2 2 2 

 2 2 2 - - تظ يقات األرصاد الاؾمة الزراعية 40427

 عدد الساعاخ الهعذهدج اللإسنح للذخزج 

 انًزطهـــت و
 غبػبد انًؼزًذحػذد ان

 انًغًٕع اخزٛبس٘ اعجــبس٘

 05 5 4 يزطهجبد انغبيؼخ 0

5 
 يزطهجبد انكهٛخ

 االٔل ٔانضبَٙ( ٍٚٛ)انًغزٕ
95 5 59 

 يزطهجبد انجشَبيظ 7

 انضبنش ٔانشاثغ( ٍٚٛ)انًغزٕ

75 

رذسٚت ػبو + عبػخ  0يٕاد اعجبس٘ + 73)

 رذسٚت خبص(عبػخ 0

54 57 

 عبػخ041 75 015 انًغًٕع 
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 الساعاخ الهعذهدج اللإسنح للإيذقال نٌ نسذوى اديٍ لهسذوى أعلى

ػذد انغبػبد انالصيخ  انًغزٕ٘

 نهًغزٕ٘ 
ػذد انغبػبد انالصيخ نهًغزٕ٘ 

فٙ ػذد يٍ  ٔػهّٛ انُغبػ فٙ

عبػبد  6ثًب ٚؼبدل ) انًمشساد 

 (أ الم

رغًؼ نهطبنت  ػذد انغبػبد انزٙ ال

 ثبالَزمبل نهًغزٕ٘ االػهٙ ٔٚظم ثبق

 فٙ انًغزٕ٘ نإلػبدح

 عبػخ68الم يٍ  - - األٔل

 عبػخ 99 الم يٍ عبػخ فأكضش 68 عبػخ 70 انضبَٙ

 عبػخ 90الم يٍ  عبػخ فأكئش 99 عبػخ9: انضبنش

 عبػخ580الم يٍ عبػخ فأكضش90 عبػخ :9 انشاثغ

انغبػبد انالصيخ نهزخشط ارا نى ٚغزبصْب )  

انطبنت فٙ انفصم انصٛفٙ نهًغزٕ٘ ٚظم 

 (نالػبدح ثبق

وفقا لشروغ  دوسًع ػلإب الهسذوي الثالث على التزاند والذوحهاخ الهخذلفح للملٌح الهخذلفح

 م1028/1029الإقسام العلهٌح فٍ العـــــــام الخانعـــــــى
 

 البرًبهج التىجه الشــــــــــروط        

 المٌاه األراضًبرنامج -5 - 27/0/2048مس القسؼ بتارم  س وذلػ بطؾافقة ماأف   ؾف الظالب أاجح ومظقؾؿ لمطستؾت اليال   -

 27/0/2048اف   ؾف الظالب أاجحًا ومظقؾؿ لمطستؾي اليال  وذلػ بطؾافقة مامس القسؼ بامستال الطظعقدة بتارم   -

 البرنامج العام

برنامج العلوم االلتصادٌة -6
 واالجتماعٌة الزراعٌة

 االلتصاد الزراعي

 مجتمع ريفي

 رشاد زراعيإ

 .عمي األ لDأف   ؾف الظالب أاجح ومظقؾؿ بتقد ر عاـ مق ؾؿ )+( الرمز + -

أف  ػػتؼ الطرا ػػمة بػػيؽ الظػػالب الطتقػػدميؽ عمػػي اسػػاس الػػدرجات الحاصػػميؽ عميهػػا فػػي السػػظؾات  -
 27/0/2048س وذلػ بطؾافقة مامس القسؼ بتارم  السابقة 

 الصناعات الغذائية

 األةذٌةبرنامج علوم -7

وافضػػمية الق ػػؾؿ لمظػػالب اوعمػػل تقػػد ر عػػاـ وكػػذا مػػادة  أف   ػػؾف الظالػػب أػػاجح بػػدوف مػػؾاد تومػػف -
 التوصص )اساسيات عمؼ اول اف ( 

 األلبان
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أف   ػػػؾف الظالػػػب أػػػاجح ومظقػػػؾؿ لمرر ػػػة الياليػػػة بػػػدوف ات مػػػؾاد تومػػػف فػػػي الطسػػػتؾمات الدراسػػػيال 
 20/0/2048السابقال.بقرار مامس الكميال بتارم  

 ج الحيوانإنتا

الحٌوانً  اإلنتاجبرنامج  -8
أف   ؾف الظالب أاجح ومظقؾؿ لمرر ة اليالية بدوف ات مػؾاد تومػف فػي الطسػتؾمات الدراسػيال السػابقال.  والسمكً ًوالدا جن

 20/0/2048بقرار مامس الكميال بتارم  
 شعبة اسمان

 إنتاج الدواجن ؾاد الطؤيمال بطعرفة القسؼالظااح فل مقرر أساسيات إأتاج الدواجؽ مع او ذ في اوعت ار الط

أف   ؾف الظالب أػاجح فػل مػادتل م ػادئ الحيػؾاف الزراعػل ومػادة حشػرات عػاـ وذلػػ بطؾافقػة مامػس 
 24/0/2048القسؼ بتارم  

الحشرات 
 االلتصادية

 برنامج ولاٌة النبات-9
واليػػاأل س وذلػػػ بطؾافقػػة اف   ػػؾف الظالػػب أػػاجح فػػي جطيػػع الطقػػررات الدراسػػيال  ػػالؿ الطسػػتؾت اووؿ 

 24/0/2048مامس القسؼ بتارم  
كيمياء وسمية 
 مبيدات اآلفات

أف   ػػؾف الظالػػب مسػػتؾفل لمسػػاعات الطعتطػػدة التػػل تؤيمػػال لمظاػػاح واوأتقػػاؿ لمطسػػتؾت اليالػػ  س وذلػػػ 
 20/0/2048بطؾافقة مامس القسؼ بتارم  

 أمراض النبات

التوصػص وأػاجح بتقػد ر عػاـ جيػد بطؾافقػة مامػس القسػؼ حصؾؿ الظالب عمل تقد ر )جيد( فل مػادة 
 1/9/2048بتارم 

 الخضر

 برنامج اإلنتاج النباتً -:

حصػؾؿ الظالػػب عمػػل تقػػد ر )جيػد( فػػل مػػادة التوصػػص )اساسػيات الزيػػؾر والزمظػػال(وأاجح بػػدوف مػػؾاد 
 1/9/2048وذلػ بطؾافقة مامس القسؼ بتارم 

الزهور ونباتات 
 الزينة

تقد ر )جيد( فل مادة التوصص وأػاجح بػدوف مػؾاد وذلػػ بطؾافقػة مامػس القسػؼ  حصؾؿ الظالب عمل
 1/9/2048بتارم 

 الفاكهة

أاػػػاح الظالػػػب بػػػدوف مػػػؾاد مػػػؽ الطسػػػتؾت اليػػػاأل لمطسػػػتؾت اليالػػػ  وذلػػػػ بطؾافقػػػة مامػػػس القسػػػؼ 
 27/0/2048بتارم 

 المحاصيل

طؾافقػػػة مامػػػس القسػػػؼ بتػػػارم  اأػػػا   ػػػؾف الظالػػػب أػػػاجح فػػػل مػػػادة اساسػػػيات الؾراثػػػة بتقػػػد ر جيػػػد ب
20/0/2048 

 الوراثة 

برنامج التكنولوجٌا الحٌوٌة -7
اف   ػػػؾف مسػػػتؾفل لمسػػػاعات الطعتطػػػدا التػػػل تؤيمػػػال لمظاػػػاح واوأتقػػػاؿ لمطسػػػتؾت اليالػػػ  بػػػدوف مػػػؾاد  الزراعٌة

 20/0/2048رسؾب وذلػ بطؾافقة مامس القسؼ بتارم 
 الميكروبيولوجيا
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 والإعذهاد جدلٌل الؼالث للخود

 نفاهٌو أساسٌح
 

العمليةةا الصة ةةا حةةةلن أن اةةغ ين المعةةةميخ المةواميةةا المنػا أةةا اةةا تيةةةلا الم ي ةةا النةة   ةةع  ضىىمان الجىىودة: 
  جمجىة و عخيفية قج  ع   أيأية على الن ػ الةح  منػا ةن اةا المعةةميخ المنةةضخة ليةة يةػال علةى الم ةنػ  الأةػا  

 يو العةل .
 

عنةةخاا الةةح   من ةةو الييوةةا الأػايةةا لاةةمةن  ةةػوة النعلةةيع وااعنمةةةو لم ي ةةا  علةةيع عةةةل    ا ىةةػ اا : االعتمىىاد
 مكنت اغ  ثبةت ين لجمية الأجتة الم ي يا و  أن الفةعليا النعليميا و أًة للمعةةميخ المعنمةجة والمعلنةا اةغ الييوةا 

 .ولجمية اغ النطما المنصػتة اة اامغ الن  غ والنعديد الم نمخ للجػوة
ى  الػ و الح  اعبخ عغ الكليا واجةل عملية و عنبخ المػ و اليةي  لكة ا ينشصنية و ػضح رسالة الكلٌة : 

 ىػينية واة ا   عى  لى   أيأو".
 

الػحةةجة الم ةةوػلا عةةغ  واتة الجةةػوة واسةةو الم ي ةةا وينةةػا خ أليةةة الػثةةة ن والولةةا الصة ةةا وحىىدة ضىىمان الجىىودة :
 حإواتة الجػوة ألية.

" المعةميخ الأػايا المةواميا المخ عيا للبةخاا  المصنلفةا والنة  :(NARS)ر األكادٌمٌة المومٌة المٌاسٌة المعاٌٌ
يعةةةةج ية الييوةةةةا الأػايةةةةا لجةةةةػوة النعلةةةةيع وااعنمةةةةةو حةايةةةةنعةنا حصبةةةةخال انص  ةةةةيغ وام لةةةةيغ لمصنلةةةة  قصةعةةةةةت 

 المصلػب   أيأية لالعنمةو." الم نفيجمغ ،  م و ىحه المعةميخ ال ج الونى اغ المعةتا والميةتات

الة  ا نةػ  علةى  ػ ةي  البخنةةا  / المأةخت و أةةتيخه عةغ العةػام ال ةةحأا وينشةصا  ملى  البرنىامج / الممىرر:
النجتيذ والنأػيع و عليأةةت الصةالب وتي  الصبةخال واا ةخالات النة  ا صةحت لن  ةينو واا ةخالات الجةةت   نفيةحىة                

لبخنةا  / المأخت ليامغ يوال ي او حيث منع ااينفةوة اغ سبخات العةةم المةضة   ة     ةيغ وكو اة مخ بط حة
 الوال ويامغ ات أةل و   غ الوال حغس النطخ عغ الم وػل عغ البخنةا /المأخت.

ااةةةةةع   جمةةةةةجًا المعةةةةةميخ المةواميةةةةةا والىةةةةةجاا والننةةةةةة   النعليميةةةةةا الم ةةةةةنيج ا  توصىىىىىٌ  البرنىىىىىامج/ الممىىىىىرر:
 يجيةت النعليع والنعلع والنأػيع وي جو المأختات الجتاييا و ػزيا يةعة و وكو اةة مةخ بط حةلبخنةةا  / المأةخت واينخا

 لنجةح  نفيحه. .

يةةةعةت ا ةةجوة منػا ةةج  ييةةة عاةةػ ىيوةةا النةةجتيذ حمكنبةةو ايةةنأبةل  السىىاعات المكتبٌىىة / االرشىىاد األكىىادٌمً:
 والعمو على اتشةوىع ل لية. الصالب وانةقشا ياا اشكالت  عليميا  خ بط أليع

  أأيةة  ة    جمةج تييةا وتيةةلا الم ي ةا وتةاة يةة ويىةجا ية اايةنخا يجيا النة  اجة  ين  التخطٌط االستراتٌجً:
 شػيلا ) سمذ ينػات  أم خ ( وكحلظ الػية و الالزاا لن أين  لظ.  نخة زانيا

 اإلجرااات التصحٌحٌة والولائٌة: 

   أةةخت الم ي ةةا الأيةةةم أليةةة ايةةنيفةل اعةةةميخ تةة  ا ةةنػ ةة يو لنعديةةد الوال ىةة  اجمػعةةا اةةغ اا ةةخالات النةة
 الصةص ألبعس المعةميخ الم نػ ةة حةلفعو لل فةظ على اينيفة ية.
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اايةنفةوة اةغ ننةة   عمليةا النأةػيع و  ة يح الم ةةت ن ةػ اليةجا المصلةػب وين  كةػن  تغذٌة راجعة )مرتدة(:
 ا ةمجة واػضػعيا.

 يقية لظغؼ الاؾدة بطؤسسات التعميؼ العاليالططارسات التظ 

 .إعداد الورمج في  ؾء متظم ات سؾؽ العطل -
 .ا تيار التوصص الدراسي وفس ميؾؿ الظالب الطهظية  -
 .تؾفير ال رامج األكاد طية التي تظطي مهارت سؾؽ العطل -
 .ا تيار ييئة تدرمس أكراء -
 .استوداـ أساليب التقييؼ الرعالة -
 .يتهيئة الطظاخ التعميط -
 .مطارسة العطل الاطاعي -
 .تؾفير التاهيزات الطظمؾبة ألساليب التعميؼ والتعمؼ -
 .لمظالب  اوستاابة لمش اوي والطقترحات -

 

 م  1027/1028طهاى الخودج خلإل العام الخانعٍ وحدج ةعع نٌ ايشؼح 

 

 

  فٙ اغبس َشش صمبفخ انغٕدح ثٍٛ غالة

انذساعبد انؼهٛب ثبنكهٛخ لبو انغٛذ ا.د/ 

ٔؽذح ظًبٌ انغٕدح ثئنمبء يذٚش 

يؾبظشح ػٍ ثؼط يفبْٛى االػزًبد 

ٔصمبفخ انغٕدح ٔرنك ٕٚو االصٍُٛ 

 و . 09/9/5103انًٕافك 

 

 

 

 

  ٙشبسكذ ٔؽذح ظًبٌ انغٕدح ف

فؼبنٛبد ٕٚو انخشٚغٌٕ ثكهٛخ انضساػخ 

ٔانًمبو ٕٚو االصٍُٛ انًٕافك 

 909و ثمبػخ سلى  09/9/5103
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 االػزًبد نهكهٛخعبَت يٍ صٚبسح 

 5105اثشٚم  03-09فٙ انفزشح 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  عبَت يٍ اعزًبػبد يذٚش انٕؽذح

انشٓشٚخ يغ انًغهظ االعزشبس٘ 

نعًبٌ انغٕدح ٔاالػزًبد انًؤعغٙ  

ٔيذٚش٘ ٔؽذاد انغٕدح ثكهٛبد عبيؼخ 

 . كفش انشٛخ

 

 

 

  اعزًبع اداسح انكهٛخ ٔيذٚش ٔؽذح

 ة انكهٛخ . ظًبٌ انغٕدح يغ ارؾبد غال

 

 

 

 

دقوم وحدج طهاى الخودج ةذؼوًز صفحذها الإلمذزويٌح على نوقع الملٌح الزحاء نٌ سٌاددمو 

الذمزم ةالدخول على الصفحح ولذاةح نلإحظاخ سٌاددمو وارسالها على العًواى التزًدي الخا  

 ةالوحدج 

   http://www.kfs.edu.eg/agre/display.aspx?topic=55614 صفحح الوحدج                     

 Email address: gaoda_gaoda@yahoo.comالعًواى التزًدي للوحدج                          
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 :فٍ الؤرشاد الألادًهٍ الهسذخدنحهصؼلحاخ ال

العةم 
 الجةاع 

 تكؾف مؽ فصميؽ دراسييؽ : الرصل الدراسي األوؿ والرصل الدراسي الياأي  :
فصل ثال  و متـز جطيع طم ة الاامعة بالتسايل فيال  و د  ضاؼ اليهطا

 ومسطي " الرصل الصيري
الخقع 
 الجةاع 

ر ؼ  دؿ عمي العاـ الاامعي والرصل الذي   دأ الظالب الدراسة فيال إ افة الي  :
 الر ؼ الطتسمسل لمظالب في ذلػ العاـ والرصل الدراسي

الف و 
 الجتاي 

اس ؾعًا س تشطل ساعات الدارسة وفترة  يؾ فترة زمظية مقداريا ستة عشرة :
 األمتحاأات

الصصا 
 الجتاييا

جطيع الطقررات التي  درسها الظالب لتط ظهؼ مؽ الحصؾؿ عمي الدرجة  :
 في توصص معيؽ       العمطية 

المأخت 
 الجتاي 

الطظهج الدراسي محدد األيداؼ والطحتؾي الذي  تظاوؿ مؾ ؾع ما لطدة فصل  :
 الطقرر باوسؼ والر ؼ دراسي كامل ومطيز

ال جو 
 الجتاي 

يؾ كشف   يؽ الطقررات التي درسها الظالب بتسمسل الرصؾؿ والتقد رات التي  :
احرزيا بهذا الطقررات كطا   يؽ الكشف الطعدؿ الرصمي والتراكطي في كل فصل 

 دراسي
انصلبةت 
 الجةاعا

 طم تها ماطؾعة الطؾاد الدراسية التي تقر الاامعة تدرمسها لاطيع :

انصلبةت 
 الكليا

محطؾعة الطؾاد الدراسية التي  درسها جطيع طم ة الكمية عمي ا تالؼ  :
 توصصاتهؼ س وذلػ لتؾفير  اعدة اساسية مؽ اليقافة والطعمؾمات لهؼ

انصلبةت 
 النص ز

ويي ماطؾعة الطؾاد الدراسية التي تظتطي الي حقل واحد مؽ حقؾؿ العمـؾ  :
 ومظررد بدراستها طم ة التوصص الؾاحد في الكميةوالطعرفة ا أساأية س 

المخشج 
 المةوام 

يؾ عضؾ ييئة التدرمس الذي  وتارا القسؼ األكاد طي في الكمية ليتؾلي تؾجيال  :
الظالب في عطمية تسايل مقررات كل فصل دراسي س ومتابع مسيرتال العمطية 

 في الاامعة وحتي تورجال       مظذ د ؾلال
الن جيو 
 المبكخ

عطمية تسايل الظالب لمطقررات الطوتمرة التي تتؼ في حدود مظتصف فصل ما  :
 ومسال فيال لمرصل الالحس

ال حا 
 وااضة ا

عطمية حذؼ أو إ افة أو تغيير شعب أو مؾاعيد معيظة لطقرر أو اكير وتتؼ  :
  الؿ فترة محددة مؽ بدا ة الرصل الدراسي
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التي درسها الظالب أااحا أورسؾبا في الرصل الدراسي  يؾ معدؿ عالمات الطقررات : المعجل الف ل 
الؾاحد سومتؼ احتسابها عمي الظحؾ التالي : تضرب درجات كل مقرر في عدد ساعاتال 

الطعتطدة س ثؼ تاطع حؾاصل  رب الطقررات التي درسها الظالب س وتقسؼ عمي 
 ماطؾع الساعات التي سامها الظالب في الرصل الدراسي

يؾ معدؿ عالمات الطقررات التي درسها الظالب أااحا أورسؾبا حتي أ ر فصل  :  المعجل النخامم
دراسي أتؼ دراستال س ومتؼ احتسابها عمي الظحؾ التالي : تاطع حؾاصل  رب 

الطقررات التي درسها الظالب في كل الرصؾؿ س ثؼ تقسؼ عمي إجطالي الساعات 
 الطعتطدة لمرصؾؿ الدراسية التي درسها

 

 ةــــــلكلٌزارع اـــم
 :مزرعة اإلنتاج النباتًأوال  :      

تعت ر مزرعة ا أتاج الظ اتي ب مية الزراعة ب رر الشي  يي العصب األساسػي لمعطميػة التارم يػة والتعميطيػة 
فدافس ومصدر الري يؾ بحػر ميػت  زمػد وتربتهػا طيظيػة ثقيمػة وبهػا أسػ ة متراوتػة مػؽ  80وت مغ مساحتها 

 ها تعميؼ وتدرمب طالب الكمية.الطمؾحة حي   تؼ في
 تؼ فيها تدرمب الظػالب عمػل عطميػات إأتػاج الطحاصػيل الحقميػةس  المزرعة والعملٌة التعلٌمٌة والتدرٌب:ـ 

ومتؼ فيها أ ضًا التعرؼ عمل الطراحل الطوتمرة  أتاج الطحصؾؿ ومتعرؼ الظالب عمل التكظؾلؾجيا الحد ية ومتدربؾف 
لظالب ميداأيًا عمػل أأػؾاع الطحاصػيل الطوتمرػة الشػتؾمة أو صػيرية أو أيميػة أو كطا  تعرؼ ا عمل مطارستها.

كيريػة اسػتعطاؿ اووت الحد يػة فػي الودمػة وزراعػة وتسػطيد وري وحصػاد معطرةس كطا  تدرب فيها الظػالب عمػل 
درمب عمػػل الػػب عطمػػال بعػػد تورجػػال مػػؽ الكميػػة والتػػالػػل الطحاصػػيلس فالطزرعػػة يػػي الطيػػداف الرعمػػي الػػذي  ػػزاوؿ فيػػال

 األعطاؿ الطز رعية ووسائل ا أتاج الحد ية يي مؽ أيؼ الظرؽ لزمادة ا أتاج مؽ الر عة الزراعية.

 
تعت ػػر مزرعػػة كميػػة الزراعػػة ب رػػر الشػػي  مػػؽ أيػػؼ  الطراكػػز  المزرعىىة كمركىىز لثبحىىاا والتجىىارب:ـىى 

يئة التدرمس وطالب الدراسات ال حيية والتارم ية في مظظقة وسل الدلتاس حي   قـؾ ال احيؾف مؽ أعضاء ي
العميا بتظريذ تااربهؼ وأبحاثهؼ وجطيع الظتائج التي  تؼ تحميمها إحصائيًا وصياغتها في صؾرة أبحاث عمطية 
 ػػتؼ أشػػريا بطامػػة العمػػـؾ الزراعيػػة الطسػػتدامة لكميػػة الزراعػػة والطاػػالت األ ػػرت الطحميػػة والعالطيػػة كطػػا  ػػتؼ 

الطية بؾاسظة ال احييؽ ومؽ  الؿ يػذا التاػارب وال حػؾث التػي  ػتؼ إجراؤيػا إلقائها بالطؤتطرات الطحمية والع
بطزرعػػة الكميػػة   تسػػب ال ػػاحيؾف   ػػرة متاػػددة ليسػػايطؾا بهػػا فػػي الحطػػالت القؾميػػة لمطحاصػػيل الرئيسػػية 

ات والوضر والراكهة والظ اتات الظ يعية والعظرمة وأ اتات الزمظة كطػا  ػتؼ فيهػا التاػارب الطشػتركة مػع الكميػ
 الطظاعرة وأ ساـ وزارة الزراعة باطهؾرمة مصر العربية أو األ ساـ العمطية  ارج الؾطؽ

 تعت ر مزرعة ا أتاج الحيؾاأي والتي تقع  مف سؾر الاامعةالحيؾاأي :مزرعة ا أتاج : ثاأياػ 
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د  سؼ األل اف وباؾار مركز الزراعة الطحطية مؽ الطرافس التي ترتكز عميها أ ساـ الكمية الطوتمرة حي  تط
ب طيات الم ؽ الالزمة لألبحاث والتاارب العطمية التعميطية لمظم ةس وكذلػ تطد أ ساـ الط يدات والؾراثة 
والظ ات بحيؾاأات التاارب كطا أأال  تعاوف مع  سؼ الطحاصيل في تحسيؽ ا أتاجية والقيطة الغذائية 

الطظتاات الزراعية الياأؾمة بالطزرعة يذا عالوة  لطحاصيل العمف  الطوتمرة كطا تسايؼ الحيؾاأات في تطؾمل
 عمل زمادة  صؾبة مزرعة الكمية عؽ طرمس األسطدة العضؾمة التي  ستودمها أ ضًا  سؼ ال ساتيؽ.

 -وتتضمن البحوا التً تجرى بمزرعة اإلنتاج الحٌوانً االتجاهات اآلتٌة:

 .مزرعة : بحوا مرتبطة بزٌادة المواد الغذائٌة لتغذٌة حٌوانات ال5

  . محاوالت مرتبطة بزٌادة الكفااة التناسلٌة لحٌوانات المزرعة : 6

 .: بحوا مرتبطة بالتحسٌن الوراثى لحٌوانات المزرعة7      

بسوا عؾ ًا عؽ مزرعة الكمية  2008فقد تؼ إأشائها فل عاـ : الدواجؽ إأتاج  مزرعةثاليا :  
تقرم ًا وتتكؾف مؽ ثالث طؾابس والظابس اليال  لكمية  2ـ700القد طة ويذا الطزرعة تؼ بظائها عمل مساحة 

دورات مياا  -م اتب إدارمة – اعة محا رات لمظالب  2الطزرعة الاد دة تحتؾت عمل )و  . الظب ال يظري 
عظ ر دجاج بياض  –معطل تاهيز عيظات  –معطل تررم  دجاج وسطاف  –وحدة تصظيع أعالؼ دواجؽ  –

 عظ ر أراأب(. –عظ ر سطاف –ج سالوت محمية تربية أر يةعظ ر دجا–تربية في بظارمات
 -وتتضمن البحوا التً تجرى بمزرعة إنتاج  الدواجن االتجاهات اآلتٌة:

 .بحؾث مرت ظة بتغذ ة الدواجؽ :  1
 .بحؾث مرت ظة برسيؾلؾجيا الدواجؽ: 2
 -: بحؾث مرت ظة بتربية الدواجؽ :2       
 -دواجؽ :بحؾث مرت ظة برعا ة ال :1       

تظؾر مظحل الكمية تظؾرًا ممطؾسًا  الؿ السظؾات العشرة األ يرة حي  ازداد عدد  : مظحػػػل الكميػػػةرابعا : 
.وأغرًا لغروؼ الطظظقة والتحد   4988عاـ  في طائرة 400إلل  4978طائرة عاـ  90الظؾائف مؽ 

صة بالعطمية التعميطية وال حيية  ا طائرة 00الطستطر بالاامعة ومزرعة الكمية  تقمص العدد اوف إلل 
وبااأب إأتاجية الطظحل مؽ العسل فإف الطظحل  ؤدت  دمة تعميطية لظم ة الكمية وطم ة الشع ة الزراعية 
ب مية التربية عالوة عمل الؾفاء بالطتظم ات ال حيية ألعضاء ييئة التدرمس بقسؼ الحشرات كذلػ طم ة 

لل يذا فإف الطظحل  قـؾ بؾعيرة حيؾمة يامة حي  تقـؾ شغاوت الظحل با  افة إ الدراسات العميا بالقسؼ.
 بالطساعدة عمل إتطاـ عطمية التمقيح الومظل لمطحاصيل الحقمية وال ستاأية مطا  ظع س عمل زمادة

وحاليًا تؼ إأشاء مظحل جد د مزود بقاعة درس لمظالب وموزف وحارة لمررز ومتؼ تغميمال بزراعة  ا أتاج.
أأؾاع األشاار الطتسا ظة األوراؽ.. كطا تؼ إأشاء وحدة إأتاجية  اصة بالطظحل تدار إدارة  العد د مؽ

 ا تصاد ة تحقيقًا لتشغيل كل الظا ات ا أتاجية
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 مركز التجارب والبحوا الزراعٌة
بقػػرار مػػؽ مامػػس جامعػػة طظظػػا فػػل   أأشػػئ مركػػز التاػػارب وال حػػؾث الزراعيػػة لكميػػة الزراعػػة ب رػػر الشػػي

ومعت ر وحدة ذات طابع  اص لها استقاللها الرظي والطالي وا داري ط قًا لالئحة الطالية  ـ.29/40/4988
وا دارمة الطعتطدة مؽ ا دارة الطركزمة لمو رة الطالية بؾزارة الطالية مؽ لاظة المؾائح الواصة الطشػ مة بقػرار 

 را أرس الكمية.ـ ومقر 4994لسظة  270مؽ السيد األستاذ الدكتؾر/ وزمر الطالية ر ؼ 
 ومشطل الطركز عدة أأشظة إأتاجية و دمية مؽ  الؿ وحدات فرعية ذات طابع  اص دا ل الطركز ويل:

 ـ وحدة األراضي  3ـ وحدة الخضر                        1ـ وحدة بحوث الدوجن       2

  ة الزهور والزٌنة وتنسٌك الحدائكوحدـ  6  وحدة الصناعات الغذائية         ـ  5ـ وحدة النبات الزراعي      4

 ـ وحدة المنحل  9ـ وحدة المحاصيل                     8  ـ وحدة األلبان              7

 ـ  وحدة الخدمات الطالبية   22            المبيدات وحدةـ 20

   (ألً وإنترنتحاسب سات العلٌا )حدة تكنولوجٌا الدراوـ 23 وحدة البحوا االلتصادٌة والتنمٌة الرٌفٌة المتواصلة  ـ21

     وحدة ريادة األعمال واإلستشارات الزراعية -25تدوير المخلفات    وحدة  ـ24

 :البحوث والتجارب الزراعية  مركزأهداف   

ا م اأيات الالزمة لمتاارب وال حؾث الزراعية وتظريذ السياسة العامة لماامعة في مااؿ التعميؼ تؾفير  -4
 والتدرمب. وال ح  العمطي

التعاوف مع األجهزة والهيئات الطعظية بشئؾف الزراعة لحل الطشاكل الزراعية وتقد ؼ الطشؾرة  -2
والودمات ا رشاد ة لودمة ال يئة وأشر الطستحدث مؽ األفكار وإ امة الدورات التدرم ية لزمادة كراءة 

 ومهارات العامميؽ بالزراعة في مااؿ األأشظة ا أتاجية والودمية.
ية طسايطة بصؾرة أكير فاعمية في الظهؾض با أتاج الزراعي فئ مياد ظال الطوتمرة باألساليب العمطال -2

 ا أتاج وتحسيظال.الحد ية والتي تؤدت إلل وفرة 
 القياـ باألعطاؿ ا أتاجية والودمية لمغير.  -1
 الطسايطة في تظريذ مشروعات الاامعة التي تد ل في ا تصاص الطركز.  -0
ارسات والطظا صات الطعمظة لتظريذ األأشظة واألعطاؿ الواصة بالتغذ ة سؾاء الد ؾؿ في الطط  -9

 بالاامعة أو  ارجها.
 الطسايطة في تؾجيال طا ة ومهارات و  رات العامميؽ باورت اط بطشاكل الطاتطع والعطل عمل حمها.  -7
  الطشؾرة والودمات  مس أفراد  ادرمؽ عمل الظهؾض بال يئة الطحيظة فل حل الطشاكل الزراعية وتقد ؼ -8

 ا رشاد ة وإ امة الدورات التدرم ية لزمادة كراءة ومهارات العامميؽ بالزراعة.        
 . ا رشاد ة وا أتاجيةالعطل عمل تظؾمر األساليب الزراعية فئ شتل مياد ظها -9

 ا تصاص الطركز.الطسايطة في إأااز الطشروعات ال حيية التي تد ل في -40
  ساـ العمطية بالكمية ماد ًا لتظشيل العطمية ال حيية والتعميطية.تدعيؼ األ-44
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 شئىى التعلين والطالة ي بإدارة العبهلي
 

 األعوبل الوكلف بهب االســــــــــــــــن م

 يذٚش اداسح شئٌٕ انطالة منً مصطفً احمد         / السٌدة 2

 يغئٕل شئٌٕ انزؼهٛى طارق متولى مدٌن / السٌد 1

 يغئٕل انفشلخ االٔنٙ دة /كرٌمان السٌد عبد الكرٌمالسٌ 3

 يغئٕل انفشلخ انضبَٛخ   أحمد عبد المنعم ةازى / السٌد 4

 يغئٕل انفشق انضبنضخ الطا  دمحم البنا / السٌدة 5

 يغئٕل انفشلخ انشاثؼخ خلٌفة السٌد شعوط/ السٌد 6

 يغئٕنخ انخشٚغٍٛ   هدى سامى المرشدى/السٌدة 7

 يغئٕنخ انخشٚغٍٛ رحاب كامل الحاٌس / السٌدة 8

 

 الخدمات التً تمدمها ادارة شئون الطالب لطالب الكلٌة

 

 -جنهة2نمهوج –شهااةة المهٌالة  –ستالم أوراق الطالب الالزمة للملف )استمارة الثانوٌة العامة ا -1
 صورة البطاقة الشخصٌة(. –صور شخصٌة 

 .المستجةٌن للطالب الطبً الكشف استمارات تحرٌر -2
 .الكلٌة وإلى من الطالب تحوٌل إجراءات -3

 تحوٌل الطالب لمركز الخةمات الطبٌة -4

اعههالن الطههالب بمٌعههاة التسههجٌل للمدههررات الةراسههٌة ونااٌتاهها عههن طرٌهه  الجههروب والصهه حة  -5
 الخاصة بشئون الطالب ولوح االعالنات بالكلٌة.

 فً قوائم.استالم استمارات تسجٌل المواة التً قام الطالب بتسجٌلاا وت رٌغاا  -6

 متابعة األعجار المرضٌة أثناء االمتحانات بعة اعتماةها من اللجنة الطبٌة. -7

 استخرا  بطاقة تحدٌ  الشخصٌة للكلٌة)الكارنٌه(.  -8

 اعتماة استمارات الس ر للدطارات وشركات الندل. -9
 تسلٌم الطالب فً الةراسً ال صل االول من المستوي الثالث سجالت باا المواة التً قام  -11

 بةراستاا ونتٌجته فً كل ماةة وعةة الساعات الحاصل علٌاا.          

 استالم طلبات التشعٌب وعمل التنسٌ  طبداً لشروط األقسام بالكلٌة. -11

 استخرا  الشااةة الةائمة وشااةات التخر  والسجالت الةراسٌة للخرٌجٌن. -12
 إعةاة استمارات بٌانات الطالب ألةاء امتحانات ال رقة الناائٌة. -13
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 خرا  بٌانات قٌة للجاات المطلوبة.است -14
 اعتماة استمارات المةن الجامعٌة )بنٌن وبنات(. -15

 . واالقسام وإعالناا بلوحة اإلعالنات بالكلٌةاعةاة قوائم بأسماء الطالب الجةة  -16
 حصر الطالب المت وقٌن وعمل استمارات مكافأة الت وق لام بعة اعتماةها. -17

 وإعالناا بلوحة اإلعالنات بالكلٌة. ناتجةاول االمتحاعمل الجةاول الةراسٌة و -18

 عمل جةاول للتةرٌب الصٌ ى وتدسٌم طالب ال رق إلى مجموعات. -19

 االعالنات. عمل تراكمً التةرٌب الصٌ ً واعالن النتٌجة بلوحة -21

 -:وتكالٌفها : الرسوم الدراسٌة لطالب الكلٌة

 الوبلغ الوطلىة ببلجٌيه ًىع الخذهت

 410 مصاريف الكلية -1

360 

لمستتتتتتول االول شتتتتتاملل كارنيتتتتتل الكليتتتتتة  بطالتتتتتة تحميتتتتتك ا

 الشخصية(

 األعلىالمستويات 

شتتتهادة اثبتتتات الميتتتد للطالتتتب لتمتتتديمها الل  -2

 جهة  

 (ITعبارة عن طابع جامعة   30

 عبارة عن طوابع جامعة 50 إجراءات تحويل الطالب من وإلى الكلية -3

 عةعبارة عن طوابع جام 5 طلبات التوزيع للشعب -4

 -( تمسم كاالتي:290  شهادات التخرج  اربع شهادات مؤلتل( -5

  120 

120 

50 

تتتتدفع بايصتتتال عنتتتد إختتتالء الطتتترف وتمستتتيمهم 

 -كاالتي:

 رسم اربع شهادات 

  طوابعIT الربع شهادات 

 رسم الشهادة الدائمة 

 ( رسم جامعة30( طوابع جامعة +  30  60 شهادات مؤلتة أوسجل دراسى اضافي -6

 

 : ساق انطالة انالصيخ نهزمذو نهكهٛخأٔـ 
 اعزًبسح انضبَٕٚخ انؼبيخ –0

 شٓبدح انًٛالد –5

 عُذ ) نهزكٕس (5ًَٕرط –7

 صٕس شخصٛخ 5 –4

 ثطبلخ رششٛؼ نهكهٛخ –9

 عُّٛ(401ارٌ دفغ انًصبسٚف انذساعٛخ ٔلًٛزٓب ) –5

 صٕسح انجطبلخ انشخصٛخ –3
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 نهطالة  : فشص عُٕاد انمٛذ

نًجهس انكهٍح انتسخٍص نهطالب انرٌٍ قضىا  وٌجىش، أكثس يٍ سنتٍٍ نهطانة أٌ ٌثقى تانفسقح ٌجىش ال              

فً انسنح انتانٍح فً انًقسزاخ انتً زسثىا فٍها ، وذنك فًٍا عدا يٍ انخازج تفسقهى سنتٍٍ فً انتقدو إنى االيتحاٌ 

تسخٍص نطالب انفسقح قثم اننهائٍح وانفسقح وٌجىش نًجهس انكهٍح عالوج عهى يا تقدو ان.  انًستىي االولطالب 

 نهتقدو إنى االيتحاٌ يٍ انخازج. ضافٍتٍٍإ تفسصتٍٍاننهائٍح 

 ينػات الأيج الم نػ  

 يننةن اغ الجاسو ويف و الول

 يننةن اغ الجاسو + ينا اغ الصةتج . ال ةن 
 ينػات اغ الصةتج 3يننةن اغ الجاسو +  ال ةلث
ينػات اغ الصةتج  3+ يننةن اغ الجاسو  االخاح

وإ ا تي  الصةل   يمة ا مديج عغ ن   
 اضة ينيغ نيغعجو اأختات امنح  خ 

 
 م6057/6058م حتى عام  :6009/600بٌان إحصائً لعدد الطالب الممٌدٌن بالكلٌة من عام 

 

 الفرقـــة           

 

 العام الجامعى

 الرابعــة الثالثـــة الثانيـــة األولـــى

 اإلجمالي
 هندسة عام هندسة عام هندسة عام هندسة عام

2115/2116 237 - 217 15 243 6 109 5 832 

2116/2117 307 128 171 9 218 15 120 4 972 

2117/2118 223 117 189 92 179 9 211 14 1134 

2118/2119 159 88 126 90 184 78 169 10 914 

2119/2111 158 101 118 79 124 77 174 78 919 

2111/2111 59 28 100 67 126 75 118 76 649 

2111/2112 199 95 41 23 105 66 132 74 735 

2112/2113 237 100 177 80 45 21 119 65 844 

2113/2114 141 207 164 77 183 70 57 25 924 

2114/2115 361 105 124 169 170 71 176 66 1242 

2115/2116 401 129 207 84 105 172 189 72 2359 

2116/2117 457 166 294 83 191 89 111 159 2550 

2117/2118 475 129 364 123 225 72 216 94 2598 
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كطا يؾ وارد في  اأؾف تظغيؼ الاامعات  ا  الؿ بظغاـ اومتحافعقؾبة   
 أغاـ ت د ب الظالب:ػ       

 :كو اغ  أةليج الجةاعيا وعلى ااسزاعنبخ اصةلفا  ةومبيا كو اسالل حةلأػانيغ واللػا ح والن: 124وة اة

 . ااعمةل المصلا ألنطةم الكليا او المنشةت الجةاعيا    -1

  عصيو الجتايا او الن خيس عليو او اااننةع المجألخ عغ حاػت الجتوس والم ةضخات وااعمةل     -2
 . ح حةلمػاضبا عليية الجةاعيا ااسخ  النى  أناى اللػا      

 . ة ى اا الشخا والكخااا او اصو ح  غ ال يخ وال لػك واسو الجةاعا وسةت يةمو  عو منن    -3

 . ان ةن او اليجول الالزم لو وكو تر  ى اان ةن او شخوع  يوامو اسالل ألنطةم ا    -4

 .واا يدة او المػاو او الكن  الجةاعيا او  بجمجىة للمنشأتمو ا الا     -5

 عا او ااشنخاك مية ألجون  خسيز يةألن اغ ال لصةت الجةاعيا مو  نطيع للجمعيةت واسو الجةا  -6
   المصن ا و  ػزيا لنشخات او ا جات  خا ج حة ط حةاا  ػتة حةلكليةت او  ما  ػقيعةت ألجون  خسيز     
 . يةألن اغ ال لصةت الجةاعيا المصن ا    

لا  لبذ اصخ و العميج او مو شةل  مخ ك  تشة  ى ااان ةن او شخوعة  يو و اابط  ى حة : 125اةوة 
ااان ةن وي خم اغ وسػل ااان ةن  ى حةقى المػاو ويعنبخ الصةل  تايبة  ى  ميا  اغ لجنااغ منػب عنو 

نةوم  او  ى ااحػال ااسخ   يبصو ااان ةن حأخات اغ اجلذ ال اةي اػاو ااان ةن وي ةل الى اجلذ  ةوم 
 لميا ا ا كةنت قج ان ت للصةل  قبو كش  الغر.و حصالن الجت ا العاجلذ الكليا وينخ   علي

 -:العأػبةت النةوأليا ىى :  126اةوة   

 . حاتةةةةةةةةاان    -2                                 .الننبيو شفةىا او كنةحا     -1

 المأختات لمجة ا  نجةوز شيخا ال خاةن اغ حاػت وتوس احج    - 4                  .ال خاةن اغ حعس الصجاةت الصالأليا     -3.

 .ال خاةن اغ ااان ةن  ى اأخت او ام خ    -6              .الف و اغ الكليا لمجة ا  نجةوز شيخا    -5

 .الف و اغ الكليا لمجة ا  نجةوز   ال وتاي    -8             .الغةل اان ةن الصةل   ى اأخت او ام خ    -7

 الف و اغ الكليا لمجة  ديج على   و وتايى   -40 .ن  ى   و وتايى او ام خال خاةن اغ ااان ة    -9

الف و النية ى اغ الجةاعا ويبلغ الأخات الى الجةاعةت ااسخ  وينخ   عليو عجم  الحيا الصةل      -11
 . الم خيا جةاعةت الللأيج او النأجم لالان ةنةت  ى 

 

 (خكفرالشي ةجامع ةعكلية الزرا بطال نلشئو يالرسم ب  الجروـ 1

                                                   (  164685990857549   /https://www.facebook.com/groups) 
   (بالطال شئون ةإدار ةالزراع ةكلي خكفرالشي ةجامع ةالرسمي ل الصفحـ 2

           https://www.facebook.com / 1834812806817790)                                               
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 العاملٌن بتدارة رعاٌة الشباب  
 

 

 

 

 م
 االســــــــــــــم

 

 

 به القائم العمل
 

5 
 / أمل جابر دمحم نعيم السيدة

 
 صندوق التكافل االجتماعي واتحاد الطالب . 

ن  أمي 

6 

 السيد / محمود ابراهيم علوان
 
 

مســــــــــــوول  وــــــــــــا  الاوالــــــــــــ  وال دمــــــــــــ  العامــــــــــــ  و وــــــــــــا  
ي ومســــــــوول الطال  تاألرس واالتحــــــــادا

ن
بيــــــــ  والاوــــــــا  ال قــــــــا 

ي والمســـــــــــــــتوت الرابـــــــــــــــ  مـــــــــــــــ  التكافـــــــــــــــل 
المســـــــــــــــتوت ال ـــــــــــــــا ن

 .الجتماعي ا

7 

 
/  دمحم السيد عبد  دكتور ال

 الوهاب

 

ي والمســـــــــتوت 
ي والاوــــــــا  ال ــــــــ ن

مســــــــوول الاوــــــــا  اللفــــــــاتن
 .ال الث م  التكافل االجتماعي 

 السيد /  تامر كرم المرصت 8
لاوـــــــــــــــا  مســـــــــــــــوول الاوـــــــــــــــا  االجتمـــــــــــــــاعي والـــــــــــــــر ال  وا

ي والمســـــــــــــتوت االول مــــــــــــ  التكافـــــــــــــل  العلــــــــــــجي والتمنولــــــــــــوكا
 . االجتماعي 

 
 ممحؾعة :

 

ومط ػػػؽ زمارتػػػال إلكتروأيػػػا مػػػؽ  ػػػالؿ صػػػدر دليػػػل الكتروأػػػي لرعا ػػػة الشػػػ اب عمػػػي مؾ ػػػع الكميػػػة 
 الطؾ ع التالي : 

 
 -لألخبار والمقترحاث لموقع الكليت:

portal@kfs.edu.egagre_ 
 

 طلباث الدعم الفىي:
IT@agr.kfs.edu.eg 

mailto:agre_portal@kfs.edu.eg
mailto:agre_portal@kfs.edu.eg
mailto:IT@agr.kfs.edu.eg
mailto:IT@agr.kfs.edu.eg
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 واألنشطة الطالبٌة التى تمدمها االجتماعٌة الخدمات

 لطالب الكلٌة إدارة رعاٌة الشباب

رسػػة األأشػػظة تعطػػل إدارة رعا ػػة الشػػ اب عمػػل تقػػد ؼ الوػػدمات اوجتطاعيػػة لمظػػالب ومسػػاعدتهؼ عمػػل مطا
ومػؽ يػذا الوػدمات اوجتطاعيػة التػي تقػدـ لمظػالب القيػاـ بعطػل ال حػؾث  الطوتمرة مؽ  الؿ اتحاد الظالب.

اوجتطاعيػػػة لمظػػػالب الغيػػػر  ػػػادرمؽ وصػػػرؼ الطسػػػاعدات الطاد ػػػة والعيظيػػػة عػػػؽ طرمػػػس صػػػظدوؽ التكافػػػل 
اوجتطػػاعي لمظػػالب بصػػؾرة  ومهػػدؼ صػػظدوؽ التكافػػل اوجتطػػاعي إلػػل تحقيػػس الضػػطاف اوجتطػػاعي بالكميػػة.

الطوتمرػػة والطسػػايطة فػػي تظريػػذ الوػػدمات الظالبيػػة وحػػل الطشػػاكل التػػي تؾاجػػال الظػػالب وتحػػؾؿ بيػػظهؼ وبػػيؽ 
 الدراسة بس ب عاز د ؾلهؼ الطالية.

 :كل من  وٌشكل مجلس إدارة صندوق التكافل االجتماعً من
 

 .( امسرئيسًا لمط ) ل الكمية لشئؾف التعميؼ والظالبيد/ وك أ. -
 اثظيؽ مؽ أعضاء ييئة التدرمس  وتاريطا مامس الكمية سظؾمًا. -
 رعا ة الش اب بالكمية. مد ر إدارة -
 .) طال ا (  أميؽ اوتحاد بعد اوأتواب -

ومقػػػدـ الصػػػظدوؽ الطسػػػاعدات لمظػػػالب فػػػل صػػػؾرة ماد ػػػة أو عيظيػػػة ومػػػتؼ الصػػػرؼ عػػػؽ طرمػػػس لاظػػػة      
راسػة الظم ػات واألبحػاث الواصػة بالطسػاعدات والتؾجيػال بطػا  مػـز لكػل الطساعدات بالصظدوؽ والتي تقـؾ بد

 :اآلتً  وٌشترط لصر  أي نوع من أنوع المساعدات للطالب حالة عمل حدة
 أف   ؾف الظالب أغاميًا بالكمية. -
 أف   ؾف مصري الاظسية. -
 ظدوؽ.أو   ؾف  د صدرت  دا  رارات جامعية ت د  ية تتعارض مع تطتعال برعا ة الص -
 مستادًا في فر تال مالؼ  رت مامس إدارة الصظدوؽ أف عروفال ت رر صرؼ الطساعدات اوجتطاعية. -

 ؾأات التغذ ة لمظالب الطغتربيؽ :بػ 

 0أف تكؾف الؾج ة لظالب الس ؽ الوارجل مؽ الطحافغة والغير مقيطيؽ فل الطدف الاامعية -

 0ات فل اوس ؾع السابس لمالس ؾع الطق لتكؾف الؾج ة وج ة مظهية سا ظة ومتؼ شراء ال ؾأ -

 0أربعة أ اـ ةسعر الؾج ة عشروف جظيها ولطد -

  وسطاء لمظالب الطستريد ؽ بإدارةأ اـ الوطيس والاطعة والعظالت الرسطية ستسال ا فيتقدـ الؾج ات  و -      

 0رعا ة الش اب       
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 -:الاامعي دعؼ الكتاب 

 0بالكمية مظالب الغير  ادرمؽ مسايطة مؽ أعضاء ييئة التدرمس لاطيع او ساـ تؾزمع كتب دراسية مااأية ل -

 -:ويي  الطستظدات الطظمؾبة لمحصؾؿ عمل مساعدة   
 مؽ إدارة رعا ة الش اب بالكمية لمحصؾؿ عمل أؾع الطساعدة مؽ صظدوؽ  اجتطاعيبح   استطارة -4

 0مصادر أ رت ت التكافل او أ      

 0وجتطاعية التابع لها الظالب عطل بح  مؽ الؾحدة ا -2

 مؽ الاطعية التعاوأية الزراعية التابع لها الظالب تريد أذا كاأت أسرة الظالب حائزة أو غير  اداأف -2
 0حائزة عمل أرض زراعية موتؾمة بوتؼ الاطعية             

 0أو الطعاش( –إفادة مؽ الاهة الح ؾمية التل  عطل بها اوب بطرردات )الطرتب  -1
 0إذا كاف اوب صاحب حرفة أومهظةحرة عمية إحضار صؾرة ال ظا ة الشوصية لالب -0
 0إذا كاف الظالب لد ة أ ؾة فل مراحل التعميؼ عمية إحضار ما  ريد ذلػ - 9
 -أو الطالبة على المساعدة:كٌفٌة حصول الطالب          

 ا وأؾعها إلل مسئؾؿ الرر ة بإدارة رعا ة  قدـ الظالب أو الظال ة طمب صرؼ اوعاأة مع بياف أس ابه -  
 0ش اب الكمية   

 0سال ال ياأات الطعدة لهذا الغرض في تؼ  يد الظالب  -

 عمل او ل مؽ تارم  تقد ؼ  تعرض الظم ات عمل أميؽ الصظدوؽ )مد ر إدارة رعا ة الش اب(  الؿ أس ؾع -
 0الرآت ألبداءالظمب    

 0ات عمل مامس اودارة وتواذ القرارات فل ش أها قـؾ أميؽ الصظدوؽ بعرض الظم  -

 لطامس اودارة أف  رؾض بعض سمظاتة لرئيس مامس اودارة أوأميؽ الصظدوؽ أو أحد أعضاء  -
 0 رايا  رورمة لسرعة ال ت والصرؼ التيالحدود  فيالطامس    
 : ـ إتحاد الطالبلجان  ةأنشط     

  ؽ بها والطسدد ؽ رسـؾ اوتحاد وم ؾف لمظالب الؾافد ؽ  ش ل مؽ طالب الكمية الظغامييؽ الطقيد
والطظتس يؽ الذ ؽ  سددوف رسـؾ اوتحاد حس مطارسة أوجال الظشاط دوف أف   ؾف لهؼ حس اوأتواب أو 

 الترشيح ومعطل اتحاد الظالب عمل تظغيؼ مطارسة العطل الظالبي.
 ـ  : وتهد  االتحادات الطالبٌة على تحمٌك ما ٌلى

لقيؼ الروحية واأل ال ية والؾعي الؾطظي بيؽ الظالب وتدرم هؼ عمل أساليب القيػادة وإتاحػة الررصػة تظطية ا-أ
 لمتع ير عؽ آرائهؼ.
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 تظطية الروح الاامعية بيؽ الظالب وتعطيس الروابل بيظهؼ وبيؽ أعضاء ييئة التدرمس والعامميؽ. -ب
 اكتشاؼ مؾايب و درات الظالب وتظطيتها. -جػ
 تكؾمؽ األسر والاطعيات التعاوأية الظالبية ودعؼ أشاطها.أشر وتشايع  -د
 أشر وتظغيؼ األأشظة الرما ية واوجتطاعية والكشرية والرظية واليقافية واورتراع بطستؾايا وتشايع  -يػ

 الطتطيزمؽ فيها.   
 ا فادة مؽ طا ات الظالب لودمة الطاتطع وتظطية روح الطشاركة. -و

 هى: رئٌسٌة  على تحمٌك أهدا  االتحادات الطالبٌة من خالل سب  لجان وٌعمل مجلس اتحاد الطالب 

 لاظة الظشاط الرما ي. - 2                             لاظة األسر الظالبية.  -4
 لاظة الظشاط اوجتطاعي والرحالت. - 1                               لاظة الظشاط الرظي. -2
 لاظة أشاط الاؾالة والودمة العامة. -9                              لاظة الظشاط اليقافي. -0
 جظة العمـؾ والتكظؾلؾجيا. -7

 

  ٌشكل مجلس االتحاد سنوٌاً برٌادة عمٌد الكلٌة أو من ٌنوبه فً ذلن من أعضاا هٌئة التدرٌس وعضوٌة
 كل من:

 رواد لااف مامس اوتحاد مؽ أعضاء ييئة التدرمس.
 ساعد ؽ لمااف اوتحاد مؽ الظالب.األمظاء واألمظاء الط

   ظتوب الظالب أعضاء الطامس مؽ بيظهؼ أميظًا وأميظًا مساعدًا لمطامس ومحضر اجتطاعات الطامس 
 رئيس الاهاز الرظي لرعا ة الش اب بالكمية وم ؾف أميظًا لصظدوؽ الطامس.

 
  فر فٌه الشروط اآلتٌةٌشترط فٌمن ٌتمدم للترشٌت فً عضوٌة لجان مجلس االتحاد بالكلٌة أن تتو : 

 أف   ؾف متطتعًا باظسية جطهؾرمة مصر العربية. -4
 أف   ؾف متصرًا بالومس القؾمؼ والسطعة الحسظة. -2
 أف   ؾف طال ًا أغاميًا مستادًا فل فر تال غير باؽ لإلعادة فيها ألي س ب. -2
 أف   ؾف مسددًا لرسـؾ اوتحاد. -1
 ماظة التي  رشح أرسال فيهاأف   ؾف مؽ ذوت الظشاط الطمحؾظ فل مااؿ عطل ال -0
أو   ؾف  د س س الح ؼ عميال بعقؾبة مقيدة لمحرمة أو تقرمر إسقاط أو وقف عضػؾمتال ب حػد اوتحػادات  -9

 الظالبية أو لااأها.
  رعا ة الش اب بالكمية  بإدارةوم ؾف التقدـ لمترشيح كتابيًا عمل الظطؾذج الذي تعدا الاامعة لذلػ وم ؾف

 واألأشظة التل تقـؾ بها كل لاظة. وفيطا  مي لااف اوتحاد
 ـأوال: لجنة األسر الطالبٌة:

حي  تطيل كل أسرة ماطؾعة مؽ الظالب  تؾافر األلرة والترابل ومػتؼ مطارسػة العد ػد مػؽ األأشػظة اوجتطاعيػة 
 والرظية واليقافية والرما ية وبظاءًا عمل ذلػ فإف لاظة األسر بالكمية توتص باوتل:
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 سر الظالبية بالكمية ودعؼ أشاطها.تشايع تكؾمؽ األ_ 4
 تظغيؼ برامج لقاءات األسر بالكمية و ارجها مؽ كميات الاامعة الطوتمرة._ 2

 ومن أهم أنشطة لجنة األسر بالكلٌة:

 .دعؼ وتظطية روح األ ؾة والترابل بيؽ الظالب 
 .ا عالف عؽ تاد د وتسايل األسر بقسؼ رعا ة الش اب بالكمية 
 طسابقات الرما ية واليقافية واوجتطاعية والرظية بيؽ أسر الكمية.إ امة األأشظة وال 
 .اوشتراؾ فل الدوري اليقافل والرما ي ألسر كميات الاامعة والتي تظغطال ا دارة العامة لرعا ة الش اب بالاامعة 
 .إ امة مسابقة لمظالب والظال ة الطياليؽ بيؽ طالب األسر بالكمية 
 لترفيهية إلل الطظاطس السياحية الطوتمرة.إ امة الرحالت اليقافية وا 
 مراحل تكون األسرة:ـ        

 رتح باب تسايل األسر لكل كمية  الؿ الشهر األوؿ مؽ العاـ الاامعي عمل أف   ؾف آ ر مؾعد وعتطاد األسرة  -4
ديػا مػؽ مؽ الاامعة شهر د سط ر مػؽ كػل عػاـ وو  اػؾز ألت أسػرة مزاولػة أشػاطها إو بعػد صػدور  ػرار باعتطا

 األستاذ الدكتؾر/ رئيس الاامعة أو األستاذ الدكتؾر/ أائب رئيس الاامعة لشئؾف التعميؼ والظالب.
األسػاتذة أعضػاء ييئػة التػدرمس  تقدـ الظالب مقرر األسرة ومعال طالب مطيل عؽ كل فر ة دراسية بالكمية إلل أحد  -2

 .ألسرة وال رأامج الطحدد لمظشاط ومصادر التطؾمل الواصة باألسرةبظمب رغ تهؼ فل تكؾمؽ أسرة برمادة سيادتال ومرفس بال أيداؼ ا
  تؼ عرض يذا الظمب عمل األستاذ الدكتؾر/ رائد لاظة األسر بالكمية لمطؾافقة عمل األسرة. -2

  قدـ الظمب بعد الدراسة إلل السيد األستاذ الدكتؾر/ عطيد الكمية لطؾافقة سيادتال عمل يذا الظمب.     
 افقة سيادتال عمل تكؾمؽ األسرة ت يؽ اوتل:فل حالة مؾ   -1

  عمؽ  سؼ رعا ة الش اب بالكمية عؽ  ياـ األسرة لاطيع الظالب مؽ  ػالؿ لؾحػة ا عالأػات وفػل أمػاكؽ 
 التاطعات الظالبية وذلػ فل مدة أ صايا أس ؾع مؽ تارم  مؾافقة أ.د/ عطيد الكمية.

  ًبظمب اشتراؾ( لقسؼ رعا ة الش اب  ؾ ح فيػال   تقدـ الظالب الذي  رغب فل اوأضطاـ لألسرة شوصيا(
 اوسؼ والرر ة الدراسية والعظؾاف ومعتطد مؽ شئؾف الظالب بالكمية وو  اؾز لمظالب اوأضطاـ ألكير مؽ أسرة.

  تشػػرط فػػل الظالػػب الطتقػػدـ لالأضػػطاـ لألسػػرة أف   ػػؾف مػػؽ الظػػالب الطظتغطػػيؽ الػػذ ؽ  ظظ ػػس عمػػيهؼ 
  . د لرسـؾ اوتحادشروط عضؾمة اوتحاد والطسد

  0عضؾ وو زمد عؽ مائة عضؾ 00و قل عدد الظالب فل اوسرة عؽ 

  تعتطد األسطاء مؽ أ.د/ عطيد الكمية وترسل جطيع األوراؽ الواصػة باألسػرة وعتطاديػا مػؽ الاامعػة وو
 تقـؾ األسرة بطزاولة أشاطها إو بعد اوعتطاد مؽ الاامعة.

 دد لظشػػاطها أو موالرػػة المػػؾائح الطظغطػػة لمعطػػل الظالبػػل   ػػؾف مػػؽ حػػس أ.د/ األسػػرة التػػل توػػل بال رأػػامج الطحػػ
 عطيد الكمية أو إدارة الاامعة وقف أشاطها أو إلغاء تش يمها.

  /وفل أها ة العاـ الدراسي تعد كل أسرة تقرمرًا عؽ أشاطها ومعتطد مؽ أ.د/ رائد األسرة ورائد لاظة األسر الظالبية واألسػتاذ الػدكتؾر
 لكمية.عطيد ا



 79 

 ثانٌا: لجنة النشاط الثمافى:

وتهدؼ إلل زمادة الؾعي بيؽ الظالب وتظغيؼ أوجال الظشاط اليقافل الذي  ؤدت إلل تعرمف الظالب بالطاتطع 
واحتياجات تظؾرا والعطل عمل تظطية الظا ات األدبية واليقافية لمظالب ومؽ أبرز األأشظة اليقافية التػي تقػـؾ بهػا 

 -:لاظة الظشاط اليقافل
إ امة دوري ثقافي بيؽ طالب الررؽ الدراسية بالكمية وا تيار العظاصر الطتطيزة التػل تطيػل الررمػس اليقػافل -4

 لمكمية.
 اوشتراؾ فل الطسابقات اليقافية الؾاردة مؽ إدارة الاامعة والهيئات األ رت.-2
ميػة واأل سػاـ التػي  تعػاممؾف ط ع دليل الظالب الادد وتؾزمعال عمػل طػالب الرر ػة األولػل لمتعػرؼ عمػل الك-2

 معها والطقررات الدراسية لهؼ وكل ما  هؼ معرفتال بالظس ة لمكمية.
ط ع أطاذج اومتحاأات لظالب الكمية فػل الرصػل الدراسػي األوؿ والرصػل الدراسػي اليػاأي وتؾزمعهػا مااأػًا -1

 بقسؼ رعا ة الش اب.
 ا  هؼ الظالب دا ل الكمية وتؾزمعها عمل الظالب.ط ع أشرات ثقافية عؽ أيؼ أأشظة اوتحاد الطوتمرة وم-0
 إ امة الطسابقات اليقافية والد ظية ومظها مسابقة حرظ القرآف الكرمؼ واألحاد   الظ ؾمة الشرمرة.-9
 الشعر(. -مسابقة القصة القصيرة  –إ امة الظدوات الد ظية واليقافية )مسابقة مامة الحائل -7

 ثالثا: لجنة النشاط الفنى:
دؼ إلل تظطية الطؾايب والقدرات الرظية لمظالب ومطارسػة األأشػظة والهؾا ػات الرظيػة ميػل التطييػل والغظػاء وته

والطؾسيقل وكذلػ الرظؾف التش يمية كالرسؼ والظحػت والتصػؾمر ومػؽ األأشػظة الرظيػة التػي تقػـؾ بهػا لاظػة 
 الظشاط الرظي:

 لمرظؾف الطسرحية.ر الشي  ي الصيري لش اب جامعة كرالطشاركة في الطمتقل الظالب-4
 الطشاركة في مهرجاف الرظؾف الطسرحية لاامعة كرر الشي  عمل مستؾت كميات الاامعة.-2
الطشػػاركة فػػي األأشػػظة الرظيػػة فػػي الػػدورات الزراعيػػة التػػي تػػظغؼ كػػل عػػاـ عمػػل مسػػتؾت كميػػات الزراعػػة -2

 بالاامعات الطصرمة.
 ل مستؾت كميات الاامعة.الطشاركة في الطسابقات الرظية والطؾايب  عم-1
 عطل مسابقات فظية بيؽ الررؽ الدراسية بالكمية.-0

 رابعاً: النشاط الرٌاضى:
ويل تهدؼ إلل أشر الؾعي الرما ي بيؽ الظالب وإشػ اع يؾا ػات الظػالب الرما ػية وتظطيػة  ػدراتهؼ وذلػػ 

ومػؽ أيػؼ األأشػظة التػي تقػـؾ بهػا  مؽ  الؿ اشتراكهؼ في الط ارمات والطسابقات والطهرجاأات الرما ية الطتظؾعة
 -الماظة الرما ية:

 .إ امة دورات تظشيظية و تيار الررؽ الرما ية لمكمية والتي تشترؾ فل الدورات والطهرجاأات الرما ية 
 .اوشتراؾ في الدوري الرما ي لاامعة كرر الشي  في األلعاب الاطاعية والررد ة 
 ررؽ الدراسية بالكميػة والكميػات األ ػرت بحيػ   ػتؼ استضػافة إ امة أأشظة ولقاءات رما ية ود ة بيؽ ال

بعض الكميات سؾاء مؽ كميات الاامعة أو الاامعات األ رت   امة  ػـؾ رما ػي فػي جػؾ مػؽ العال ػات 
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 والصدا ة والتظافس الشرمف.
  طصرمةالباامعات الزراعة اوشتراؾ في الدوري الرما ي لمدورات الزراعية التي تظغؼ عمل مستؾت كميات . 

 والرحالت: االجتماعًخامساً: لجنة النشاط 

توتص بالعطل عمل تظطية الروابل اوجتطاعية بيؽ الظالب وبيؽ أعضػاء ييئػة التػدرمس والعػامميؽ وإشػاعة 
روح التعاوف وا  اء بيظهؼ وكذلػ تظغيؼ الرحالت والطعس رات اوجتطاعية واليقافية الترومحية التػي تسػاعد 

 ؼ عل معالؼ الؾطؽ ومؽ أيؼ األأشظة في يذا الماظة:الظالب عمل التعر 
  إ امة مسابقة الشظرأج عمل مستؾت الكمية وتصعيد الرائزمؽ بالطركز األوؿ والياأي واوشتراؾ في

 الطسابقة عمل مستؾت الاامعة.
  إ امػػة مسػػابقة الظالػػب والظال ػػة الطيػػالييؽ عمػػل مسػػتؾت الكميػػة وتصػػعيد الرػػائز والرػػائزة لالشػػتراؾ فػػي

 مسابقة الاامعة.
 .اوشتراؾ في الطسابقات اوجتطاعية الؾاردة مؽ إدارة الاامعة والهيئات األ رت 
  اوشػػتراؾ فػػي الػػدورات التدرم يػػة لماامعػػة )دورات إعػػداد القػػادة ومشػػروع شػػ اب الطسػػتق ل وا سػػعافات األوليػػة

 باوشتراؾ مع وزارة الش اب(.
 وجتطػاعل عمػل مسػتؾت كميػات الزراعػة باامعػات جطهؾرمػة اوشتراؾ فػي الػدورة الزراعيػة فػي الظشػاط ا

 مصر العربية.
 .تظغيؼ حطالت الت رع بالدـ 
 سادسا: لجنة الجوالة والخدمة العامة:  

إف الشػعار األسػػطل لماؾالػة يػػؾ الودمػة العامػػة ويػػدفها تظغػيؼ أوجػػال أشػاط الكشػػف وا رشػاد لظشػػر الػػؾعي 
 دمة ال يئػة والطاتطػع مػؽ  ػالؿ الطعسػ رات التػي تظغطهػا الكشري بيؽ الظالب والطسايطة في مشروعات 

الماظػػة والتػػي تهػػدؼ إلػػل تعؾمػػد الظالػػب عمػػل اوعتطػػاد عمػػل الػػظرس والتطتػػع بحيػػاة الوػػالء وتظطيػػة روح 
 اوأتطاء ومؽ األأشظة التي تقـؾ بها لاظة الاؾالة والودمة العامة:

 .إ امة معس ر إعداد و تيار عشيرة الاؾالة بالكمية 
  امة معس ر  دمة عامة.إ 
 .إ امة معس ر  دمة بيئة 
 .اوشتراؾ في معس رات ا تيار عشيرة الاامعة 
  اوشتراؾ في الطهرجاف الكشػري لماؾالػة فػي الػدورات الزراعيػة التػي تػظغؼ عمػل مسػتؾت كميػات الزراعػة

 بالاامعات الطصرمة.
 .اوشتراؾ في الطهرجاف الكشري لاؾالي كميات الاامعة 
 الطعس رات القؾمية لمودمة العامة و دمة ال يئة عمل مستؾت الاامعة أو الطحافغة. اوشتراؾ في 
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 :سابعا: لجنة النشاط العلمى والتكنولوجٌا

 الظقاط التالية: متطيز مؽ األأشظة والتي تتضح فلوتقـؾ يذا الماظة بعدد 

 .ت ادؿ األفكار والطشروعات العمطية بيؽ الظالب 

 تظريذ أفكاريؼ العطمية. تشايع الظالب الطتطيزمؽ في 

 .إذكاء روح الطظافسة الاادة والشرمرة لدت الظالب 

 .أشر الؾعي ب يطية العمؼ ودورا في تظؾمر األمؼ 

 ." إ امة مسابقات في مااوت "الطي اأي اس الكتروأيات .. ال 

 مطػػي إ امػة مسػابقات اليقافػة العمطيػػة " يػاؿ عمطػي"س ماػالت حػػائل عمطيػة س أبحػاثس دوري معمؾمػات ع
 وأدوات عمطية.

 و5103/5105انًغبػذاد انطالثٛخ  ٔدػى انكزبة انغبيؼٙ  خالل انؼبو انغبيؼٙ 
 

انًجهغ  عًهخ غبنجخ غبنت  انجٛبٌ

 ثبنغُٛخ

 يالؽظبد 

 ( انفشلخ االٔنٗانفصم األٔل) دػى انكزبة

 انفشلخ انضبَٛخ                                 

 انفشلخ انضبنضخ                                  

 انفشلخ انشاثؼخ                                 

44 

03 

4 

05 

95 

55 

5 

7 

015 

47 

07 

09 

5551 

5501 

359 

591 

 دػى كزبة

 )سػبٚخ انشجبة(

       انفصم االٔليغبػذاد َمذٚخ 

 عذاد يصشٔفبد ٔركًهخ عذاد يصشٔفبد

05 

05 

51 

59 

75 

44 

9431 

05551 

 صُذٔق ركبفم انكهٛخ

 

 دػى كزبة 5551 075 39 57 (انفصم انضبَٙ دػى كزبة )

 )سػبٚخ انشجبة(

       انفصم انضبَٙ يغبػذاد َمذٚخ 

 عذاد يصشٔفبد

04 

55 

05 

00 

75 

73 

5355 

07431 

 صُذٔق ركبفم انكهٛخ

 

انًغبػذاد انُمذٚخ ٔعذاد  أعًبنٙ

انًصشٔفبد ٔدػى انكزبة انًمذيخ يٍ 

  فصم االٔل انسػبٚخ انشجبة نهطالة خالل 

509 549 451 93000  
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 2047/2048بعض الصؾر الواصة باوأشظة الظالبية لمعاـ الاامعي
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 يهزمٗ كهّٛ انضساػخ ٔانًغزًغ انًؾهٗ
 

ؾعٕس َخجخ يٍ انؼهًبء ٔ انجبؽضٍٛ ٔرنك ث ٚزى ػمذ يهزمٗ كهّٛ انضساػخ ٔانًغزًغ انًؾهٗ عُٕٚب            

ٔيٍ اْذاف ْزا انًهزمٗ انضساػٛخ ٔ انٓٛئبد انؾكٕيٛخ ٔ انصُبػٛخ  دٔسعبل االػًبل ٔ انششكبد ٔ انًؤعغب

 -يب ٚهٙ  : 

 1ثشايظ ٔيخشعبد انكهٛخ ٔسثطٓب يغ اؽزٛبعبد انًغزًغ مسثػ انكهٛخ ثبنًغزًغ انًؾهٗ ٔيغ رطٕٚش ٔرفؼٛ -

 1ٙ رٕاعّ انًغزًغ إلٚغبد ؽهٕل اثزكبسّٚ غٛش رمهٛذّٚانزؼشف ػهٗ انًشكالد انز -

 1دػى انزٕاصم ثٍٛ انكهٛخ ٔانًغزًغ انًؾهٗ نزفؼٛم انجؾٕس انزطجٛمٛخ انزٙ رخذو انًغزًغ انًؾهٗ -

 1دػى ٔرطٕٚش ٔرفؼٛم انًشاكض ٔانٕؽذاد راد انطبثغ انخبص -

     ٔانخشٚغٍٛ ٔاالفشاد ٔانًغزًغ انًذَٙ نطالة  اػذاد ثشايظ رذسٚت يُّٓٛ ٔفُّٛ نشٚبدِ االػًبل ٔرأْٛم انطالة -  

 1عٕق انؼًم   

 انجطبنخ نذٖ َشش فكشِ انؼًم انؾش ػٍ غشٚك رجُٗ انًششٔػبد انصغٛشح نزشغٛم انخشٚغٍٛ ٔانزغهت ػهٗ يشكهّ  - 

 .  شجبة انخشٚغٍٛ    
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 رواد لجان االتحاد:

  
 حسن حسن ٌونسأ.د/  

 عام الشـــــبابعميد الكلية ورائد 
 د/ نجوى دمحم الخطٌب
 مستشار لجنة االسر

 أمٌن كمال عمارد/ 
 مستشار اللجنــــة الرياضـــــــية

 د/ عمرو موسى عمران0أ
 مستشار اللجنة الثقافية واالعالمية

 دمحم دمحم رجبد/ 
 مستشاراللجنة الفنية
 د/ دمحم شر 

 مستشار اللجنة االجتماعية والرحالت
 نى الصاوىد/ دمحم بسٌو

 مستشار لجنة الجوالة والخدمة العامة
 د/ على الشرٌ  رمضان

العلوم والتكنولوجيامستشار لجنة   

 د/ سمٌر ٌوس  عبدة السناط0أ

 منسق االنشطة الطالبية بالكلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستشارى لجان االنشطة

 م6057/:605للعام الجامعى 
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 م6057/6058تحاد الطالب لعامأأعضاا مجلس 
 

 رئٌس االتحاد                               محمود إبراهٌم على عبد المادر

 نائب رئٌس االتحاد                          كرٌم سالمة دمحم الخلٌفى                     

 أمٌن اللجنة الرٌاضة                                   إسالم عٌد عبد الموى دمحم           

 أمٌن مساعد اللجنة الرٌاضٌة                 دمحم جابر إبراهٌم طة                                      

 إبراهٌم عبد الفتاح حسن                                                  أمٌن لجنة االسر

 مساعد أمٌن لجنة االسر              منال عرفة دمحم عرفة                                          

 أمٌن اللجنة الثمافٌة                                               سعد دمحم أحمد التلبانى     

 أمٌن مساعد اللجنة الثمافٌة                   رانٌا على أحمد حسن                                         

 اللجنة االجتماعٌة والرحالتأمٌن                         دمحم على عبد السالم                                   

أمٌن مساعد اللجنة االجتماعٌة                           حنٌن الرفاعى دمحم                                    

 والرحالت

 أمٌن اللجنة الفنٌة              دمحم أحمد دمحم عوض                                             

 أمٌن مساعد اللجنة الفنٌة                                                                  مى إبراهٌم دمحم 

 أمٌن لجنة الجوالة                     أسماا رشاد دمحم خلٌل                                  

 أمٌن مساعد لجنة الجوالة                      حسام حسن دمحم                                             

 أمٌن اللجنة العلمٌة                    إسالم صالح بدوى                                               

 أمٌن مساعد اللجنة العلمٌة                       عطٌة الشوادفى دمحم                                 
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 يكزجبد انكهٛخ
 

( فل م ظل )أ( مؽ كمية الزراعال ويل مؾجؾدا فل  سطيؽ )م ت ة UGفل الطستؾت ) الكمية م ت ة تؾجد
 العمطية والطاالت والطراجع  الكتب مؽ  يطة الظالب وم ت ة الدراسات العميا(. وتضؼ الط ت ات ماطؾعة

 9900تحتؾت عمل عدد  الطتظؾعة حي  السظؾمة والتقارمر القؾاميس وا حصائيات مؽ وماطؾعة واليقافية
رسالة )ماجستير  2000كتاب فل م ت ة الدراسات العميا باو افة الل  1910كتاب فل م ت ة الظالب وعدد 

 دورمة أجظ ية تغظل موتمف التوصصات الزراعية  0012ودكتؾراة(  مرت ة حسب األ ساـ العمطية وأ ضا 
( معطل 2ؾتر ب ل م ت ة كطا  ؾجد عدد )( جهاز كؾم ي2 ؾجد عدد )و  الظالب وال احييؽ التل تهؼ

 ع ر ال ح  الط اشر لتكظؾلؾجيا الطعمؾمات مقريؼ الدور األوؿ فل م ظل )أ( مؽ كمية الزراعال لتقد ؼ  دمات
( عالوة عمل أف www.ekb.eg دمات بظػ الطعرفال الطصرت ) مؽ لالسترادة الط ت ة لرواد ا أترأت ش  ة

الدورمات األجظ ية والطحمية باو افة لمعد د  العد د مؽات الط ت  وتضؼ مكيةالط ت ة مغظاة بش  ة اأترأت وس
 وتقدـ الكمية  مرحمتي الطاجستير والدكتؾراا بظالب الواصة العمطية الرسائل باو افة الل مؽ الطراجع فل س

 

 . والهيئة التدرمس ييئة أعضاء لمسادة الوارجية اوستعارة  دمة .4
 . والظ اعة لظس وا الضؾئي التصؾمر  دمات .2
 تتطيزو مساء  اليالية الساعة وحتل ص احا والظصف اليامظة الساعة مؽ  ؾميا أبؾابها الط ت ة ترتح .2

 الودمة الطرجعية لتقد ؼ وا اءة تهؾمة مؽ الطظاس ة بالشروط وماهزة مظاس ة  اعة ب أها الط ت ة
 .عمل الط ت ة الطترددة الرئات لاطيع الدا مي ا طالع  دمة الط ت ة تتيح حي  الطتوصصة
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 يغهخ انكهٛخ

تعت ر الطامال العمطيال لكمية الزراعال جامعة كررالشي  مؽ أحد سطات التطيز فل ال ح  العمطل فل الكميال 
ويل تهتؼ بظشر أتائج األبحاث فل شتل العمـؾ الزراعيال الطوتمرال.  طتد تارم  صدور أوؿ عدد مظها الل عاـ 

سظؾما. والطامال صدرت تحت عظؾاف "مامة كررالشي  لألبحاث الزراعيال"  فل أربع أعداد -4970س تط ر 
وتطشيا مع الطتظم ات العالطيال لمتطيز فل الظشر الدولل  2047. وفل بدا ة عاـ  2049حتل أها ة عاـ 

ولتؾسيع  اعدة  راء الطامال ووصؾو الل الرهرسال فل  ؾاعد ال ياأات العالطيال الطعترؼ بها دوليا فقد تؼ 
ير اسؼ الطامال الل "مامة العمـؾ الزراعيال الطستدامال" وتؼ تؾ يع اتراؽ مع أكاد طية ال ح  العمطل تغي

الطصرمال لي ؾف مركز الطعمؾمات والتؾثيس التابع لألكاد طيال باوشتراؾ مع بظػ الطعرفال الطصرت يؾ الظاشر 
إأشاء مؾ ع عمل ش  ة الطعمؾمات  لمطامال وتتؾلل الكميال اودارا العمطيال والرظيال لطحتؾت الطامال. كطا تؼ

 http://jsas.journals.ekb.egلمطامال بالعظؾاف الاد د  ط ؽ زمارتال مؽ  الؿ الرابل التالل: 
 

 أمينة مكتبة الطلبة والدراسات العليا

/ عبيرجمال لطفى السيدة  

 

 وشروط المبول بها المدن الجامعٌة

 كٌفٌة التمدم لإللامة بالمدن الجامعٌة:

 ب ممف الطد ظة الاامعية بعد سداد الرسـؾ الدراسية. تؼ سح-4
 إ رار ولل األمر. –الضامؽ  –ال ح  اوجتطاع -ب( الكشف الظ ياستيراء الطغروؼ مؽ   ل الكمية )شئؾف الظال-2
  قـؾ الظالب بالتقدـ بالطغروؼ لمطد ظة.-2
  تؼ تظسيس الق ؾؿ بالطدف.-1
 ظالب الطق ؾليؽ في لؾحة ا عالأات.في حالة   ؾؿ الظالب  تؼ ا عالف عؽ ال-0
  تؼ سداد الطستحقات الطالية في الق ؾؿ بالطدف.-9
  تؼ تس يؽ الظالب.-7

 لواعد المبول:

  تؼ ا تيار الظالب لإل امة بالطدف وفقًا لمقؾاعد التالية: -    
 الظحؾ التالي:  تؼ تحد د عدد األماكؽ الشاغرة بالطدف   ل بدا ة كل عاـ وعمل أف  تؼ توصيصهؼ عمل -
   %(مؽ عدد األماكؽ الشاغرة بالطدف توصص لمظالب القدامل بالكمية س س لهؼ ا  امة بالطدف بشرط 90) -     

 أااحهؼ بتقد ر عاـ جيد عمل األ ل.        
 %(مؽ األماكؽ الشاغرة توصص لق ؾؿ الظالب الطستاد ؽ الطق ؾليؽ عؽ طرمس م تب التظسيس.20) -
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 ماكؽ الشاغرة لمحاوت الطر ية ميل:%( مؽ األ 0) -
 مؽ الطستشرل.الط رؾفيؽ وم ؾف ذلػ بتقرمر ط ي   –أمراض القمب  –شمل األطراؿ 

 وتعدد الطؾاصالت. -ومحل ا  امة -%(حاوت اجتطاعية: ط قًا لمتقد رات والدرجات العمطية0) -
 شروط لبول الطالب بالمدن الجامعٌة:

 طالب اوأتساب.حدت الكميات الاامعية وليس مؽ ًا بإأف   ؾف الظالب مقيدًا مظتغط-4
أو الطراكز الطقربة مظهػا حيػ  سػهؾلة الطؾصػالت مظهػا   أو   ؾف الظالب مقيدًا مؽ س اف مد ظة كرر الشي-2

 وإليها.
 أو الاامعات األ رت فل العاـ السابس.  أو   ؾف  د صدر  د الظالب عقؾبة ت د  ية مؽ جامعة كرر الشي-2
 تي ت ليا تال صحيًا.أف -1
 عت ر الظالب متظازًو عؽ حقال في ا  امة بالطد ظة إذا لػؼ  سػدد الرسػـؾ الطظمؾبػة  ػالؿ  طسػة عشػر  ؾمػًا -0

 مؽ تارم  إعالف أتياة   ؾلال بالطد ظة.
  ؾف الق ؾؿ بالطد ظة الاامعية  اصرًا عمل عاـ جامعي واحد ومحدد عدد الطق ؾليؽ في أوؿ كل عاـ جامعي -9

ػ فيطا عدا طالب الرر ة الظهائية مؽ كمية الظب ال يظري فيستطر إ امتهؼ حتػل أها ػة اومتحػاف عمػل أف وذل
  ستطر العطل باألوراؽ الطقدمة مظهؼ في أوؿ العاـ الاامعي السابس.
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 وحدات مختلفة لخدمة الطالب

 :وحدة الخدمات الطالبٌةـ 
 ة بالكلٌة لخدمة طالب الكلٌة وتموم الوحدة باآلتً:تم إنشاا وحدة للخدمات الطالبٌ       

 .مؽ تصؾمر وتاميد وتغميف تؾفير الودمات الظالبية -
 تؾفير و ت وماهؾد الظالب الطستهمػ في الؾصؾؿ إلل الودمة. -
مؽ الكتب أو الرسائل العمطية إو في  او ت اسالطحافغة عمل حقؾؽ الطمكية الركرمة لطظع  -

 الحدود الطعترؼ بها.
 ظالب الكمية.ب الواصة  كرأيهاتالل عط -

 لمتؾاصل مع الؾحدة:    
 : الط ظي ) أ (  بالكمية –د/ إبراييؼ عرفة الوياط بقسؼ الدواجؽ    

  :لجنة الشكاوي والممترحاتـ 
  ًٚكٍ نطالة انكهٛخ ٔظغ انشكبٔ٘ ٔااللزشاؽبد انخبصخ ثٓى داخم صُذٔق انشكبٔ٘ ٔااللزشاؽبد

ٛخ ثغبَت انًصؼذ ، ؽٛش ٚزى لجٕل عًٛغ انشكبٔ٘ ٔانًمزشؽبد ٔرنك  ثًُٕرط ٔانًؼهك ثكم غبثك ثبنكه

 خبص ٚزى اعزاليّ يٍ ٔؽذح ظًبٌ انغٕدح .

  ٔٚزى دساعخ انشكبٔ٘ ٔااللزشاؽبد يٍ لجم نغُخ يخزصخ غجمب ٜنٛخ يؼزًذح يٍ يغهظ انكهٛخ ٔرمذو

 اعشاءاد يٍ خالل اداسح انكهٛخ .  انؾهٕل ٔٚزى اػالو انًزمذو ثبنشكٕٖ أ انًمزشػ ثًب رى ارخبرِ يٍ 

  كًب ًٚكٍ رمذٚى انشكٕٖ يجبششح انٗ ا .د .و/ َغٕ٘ انخطٛت أٔ انٗ ا .د/ يذٚش ٔؽذح ظًبٌ انغٕدح

ثبنكهٛخ أٔ انغٛذ اد/ يغئٕل انصُذٔق كًب ًٚكٍ اسعبنٓب انٗ انجشٚذ اإلنكزشٍَٔٛ نٕؽذح ظًبٌ انغٕدح 

  comyahoogaoda_gaoda@ :Mail-E. ثبنكهٛخ ٔػُٕاَّ : 

 

 :وتضمن الكلٌة ما ٌلً 
 .الشكوى سرٌة  -5
 .  الممترح او الشاكًعدم تضرر  -6

 .الشكوى او الممترح سرعة البت فً  -7

 ػُٕاٌ يٍ ًٚكٍ انهغٕء انٛٓى فٙ ؽبنخ ٔعٕد شكبٔ٘ أٔ الزشاؽبد :

 

يكزت ٔكٛم  –كهٛخ انضساػخ  –ٔانطالة : عبيؼخ كفش انشٛخ ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى  د/أ .

 انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة .

mailto:gaoda_gaoda@yahoo.com
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 يكزت ٔؽذح ظًبٌ انغٕدح  -كهٛخ انضساػخ  –د/ يذٚش ٔؽذح ظًبٌ انغٕدح : عبيؼخ كفش انشٛخ أ .

 

لغى أيشاض  –كهٛخ انضساػخ  –د/ يغئٕل صُذٔق انشكبٔ٘ ٔااللزشاؽبد : عبيؼخ كفش انشٛخ أ .

 / َغٕ٘ انخطٛت .. و دأ . –نُجبد ا
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 : وحدة الخرٌجٌن والتأهٌل الوظٌفىـ 
 

جامعة كفرالشيخ ، لخدمة  –تم إنشاء وحدة الخريجين والتأهيل الوظيفى بكلية الزراعة 

خريجى الكلية وتسهيل انضمامهم لسوق العمل وتواصلهم بالكلية للحصول على الدورات 

 تى يتطلبها سوق العمل .المختلفة ال

 -وتدوم الوحةة بعةة ماام وهى :

 عمل لواعد بيانات للخريجين لتسهيل التواصل معهم . -

    عمل نموذج تعارف للخريجين للتعرف على مهارات الخريج الخاصة وخبراتل العلمية والعملية ،  -

 حصول عليها .واللغات التى يجيدها ، والدورات الحاصل عليها أو التى يرغب فى ال     

 التواصل مع الشركات وإرسال بيانات الخريجين لهم للتدريب أو التعيين . -

 التواصل مع ألسام الكلية لمعرفة مختلف الدورات التى يمكن أن يستفاد منها أبنائنا الخريجين . -

إنشاء مجموعة للخريجين علي الفيسبون لتسهيل التواصل معهم  وحدة الخريجين والتأهيل  -

إعالنات التوظيف والدورات والبرامج جامعة كفرالشيخ( ويتم فيها نشر  –بكلية الزراعة الوظيفى 

 التدريبية لتأهيل الخريجين ، وممر الوحدة بالدور الثانى بجوار مكتب السيد/أمين عام الكلية ، 

 -وللتواصل :

 مدير وحدة الخريجين د/ فرحات سعد مغنم     

 ر وحدة الخريجيننائب مدي د/ أيمن دمحم عبدالدايم

  مسئول وحدة الخريجين / رحاب كامل الحايس السيدة

  

 الخريجين على الفيسبون ولعم   

 

https://www.facebook.com/groups/1518249161519453/ 

 

https://www.facebook.com/groups/1518249161519453/
https://www.facebook.com/groups/1518249161519453/
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 :وحدة االزمات والكواراـ 
ٛغ انؼبيهٍٛ ٔانطالة ثبنكهٛخ نٙ رؾمٛك الصٙ دسعبد االيٍُ ٔانغاليخ نغًرٓذف انٕؽذح ا

شٚٓب ٔرنك يٍ خالل االػذاد انًغجك نهخطػ ٔٔانغبسَٕٚٓبد نًٕاعٓخ االصيبد انًخزهفخ ٔصائ

نًذَٙ ٔكزنك رُظٛى انًؾبظشاد ٔانُذٔاد ٔانذٔساد انزذسٚجٛخ ٔٔسػ انؼًم فٙ يغبل انذفبع ا

َٔشش صمبفخ االيٍ ٔانغاليخ يٍ خالل رٕصٚغ انهٕؽبد االسشبدٚخ ا ،ٔاالخالء فٙ ؽبالد انطٕاس

 زشاغبدفٙ عًٛغ اَؾبء انكهٛخ ٔكزنك رٕػٛخ ٔرضمٛف ٔرٕػٛخ انؼبيهٍٛ ٔانطالة الًْٛخ إرجبع اش

االيٍ فٙ عًٛغ عٕاَت ؽٛبرٓى عٕاء داخم انكهٛخ أ خبسعًْٕٓزا ػٍ غشٚك إصذاس انكزٛجبد 

ْى انٙ سد انفؼم انًُبعت ٔانفؼبل انز٘ ٚغت ارخبرح فٙ ٔلذ ٔانُششاد ٔانًطٕٚبد انزٙ رششذ

 االصيبد ٔانكٕاسس 

 وسائل االتصال بالوحدة 
 : مدٌر الوحدة -

  05990:7:879ت /                           د / عصام السباعً          

 : نائب مدٌر الوحدة -

 05060780086عماد حافظ                                       ت/ د/ 
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 :االلكترونٌة الخدمات وحدةـ 
ػهٗ يغزٕٖ انغبيؼبد ٔثٍٛ يخزهف  ICTP رؼزجش ْزِ انٕؽذاد ؽهمخ انٕصم ثٍٛ انًشبسٚغ انغذ انًمذيخ يٍ    

 –َظى انًؼهٕيبد اإلداسٚخ  –رٓذف ْزِ انٕؽذاد ثبإلظبفخ نضٚبدح فبػهٛخ يشبسٚغ انغبيؼبد )انشجكخ  انكهٛبد

انٗ رمذٚى خذيبد يزًٛضح فٙ ركُٕنٕعٛب  انجٕاثخ انشلًٛخ( –انزؼهٛى اإلنكزشَٔٙ  –انًكزجخ انشلًٛخ  –انزذسٚت 

  ٔرمٕو انٕؽذح ثؼًم االرٙ :  انًؼهٕيبد نهكهٛبد

رشغٛم ٔرفؼٛم  -صٛبَخ انؾبعجبد ٔانطبثؼبد. -رؾذٚش ثشيغٛبد األعٓضح. -رشغٛم ٔصٛبَخ شجكخ انًؼهٕيبد. -

إَشبء  -انزؾذٚش انذٔس٘ نًٕلغ انكهٛخ ػهٙ االَزشَذ. -نهطالة ٔأػعبء ْٛئخ انزذسٚظ. خذيخ انجشٚذ االنكزشَٔٙ

يغبؽخ نكم ػعٕ ْٛئخ رذسٚظ ػهٙ انًٕلغ ثًب ًٚكٍ يٍ سفغ انًٕاد انؼهًٛخ انخبصخ ثّ ٔااليزؾبَبد انغبثمخ 

ٔانؼبيهٍٛ ٔإداسح  ثٍٛ غالة ٔأػعبء ْٛئخ انزذسٚظ Collaborationاعزخذاو أداح نهزٕاصم  -ًَٔبرط اإلعبثخ.

رٕفٛش شجكبد ارصبل العهكٛخ ثبالَزشَذ ثبأليبكٍ انًفزٕؽخ ثبنكهٛخ ركٌٕ يزبؽخ نهطالة ٔأػعبء ْٛئخ  -انكهٛخ.

رذسٚت انؼبيهٍٛ ثبنكهٛخ ٔأػعبء ْٛئخ انزذسٚظ ػهٗ ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد ٔاالرصبالد ثٕاعطخ يشكض  -انزذسٚظ.

انًٕعٕدح فٙ األعٓضح ٔانشجكبد ٔانزُغٛك يغ شجكخ يؼهٕيبد  ؽم كبفخ األػطبل -ثبنغبيؼخ. ICTPرذسٚت 

 انغبيؼخ ٔيشكض َظى انًؼهٕيبد اإلداسٚخ ٔيشكض انزؼهى االنكزشَٔٙ ٔيششٔع يٛكُخ انًكزجبد ٔيششٔع انزذسٚت

 انمبيٕط دكهًبن.لشاءح صٕرٛخ 

 نهزٕاصم ثبنٕؽذح

 الذور الخبهس –هبٌى الكليت الجذيذ  –ر الشيخ جبهعت كف –كليت الزراعت   -وحذة الخذهبث االلكتروًيت العٌىاى:

 -لألخبار والمقترحاث لموقع الكليت:

agre_portal@kfs.edu.eg 

 طلباث الدعم الفىي:

IT@agr.kfs.edu.eg 

 :الصياوت

mahmoud_aboshaishaa3@kfs.edu.e 

 إدارة الوحدة

 21223010310     تليفون         أحمد مصطفى عبد هللا  أ.د /           مدير الوحدة -1

  21202022022      وائب مدير الوحدة    د./ سالم حمديه حسه حميد       تليفون -0

mailto:mahmoud_aboshaishaa3@kfs.edu.e
mailto:mahmoud_aboshaishaa3@kfs.edu.e


 95 

 تحـــت إشـــرا 

 أ.د/ محمود دمحم فواز

  ولائم بأعمال عمٌد الكلٌة  وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

 ل عبد المنطلب د /السٌد بال0أ

 وكٌل الكلٌة لشئون البٌئة وخدمة المجتم 

 د / ٌحٌى زكرٌا عٌد0أ

 وكٌل الكلٌة لشئون الدرسات العلٌا

 أ.د/ أمٌن كمال عمار

 مدٌر وحدة ضمان الجودة

 دمحم عبد الفتاح أبو سٌ األستاذ / 

 أمٌن الكلٌة

 أمل جابر نعٌم/ ةالسٌد

 إدارة رعاٌة الشباب وأسرة

 

 ٌات واألمنٌات الطٌبة م  خالص التح
 

 بمستمبل باهر إن شاا هللا

 
 

 بالتوفٌك والرلً أسرة رعاٌة الشبابم  تحٌات 

 بكلٌة الزراعة                                                                   

 

 


