(ب) شروط القبول والقيد بالكمية
* يت ق وبتتول الطتتاب ال التتميث نمت الااةويتتة العادتتة مو دتتا يعادلهتتا ددتتث يت ق تتوزيعهق نتتث طريت دك تتب

ال ةسي مو الد وليث دث كميات مخرى طبقا لمقواند والشروط ال ي يضعها الدجمس األنم لمجادعات وذلت

لمدراسة بأ د البرادج وال خللات الفرنية ال ابعة لها وذل نم الة و ال الي:
 -1طاب الااةوية العادة ( شعبة العموق ):

و هتتق طتتاب يت ق ويتتدهق بالدست وى األول والاتتاةي اتتق ي ت ق ويتتدهق ن بتتا ارً دتتث الدس ت وى الاالتتث لدراستتة م تتد

البرادج ال الية :اإلة اج ال يواةي  -اإلة اج الةبا ي  -العمتوق اإلو لتادية واإلج دانيتة الزرانيتة – األراضتي
والدوارد الطبيعية الزرانية – نموق األغذية واأللباث  -ال كةولوجيا ال يوية الزرانية  -وواية الةبات.
 -2طاب الااةوية العادة ( شعبة الرياضيات ):
وهق طاب ي ق ويدهق ن با ارً دث الدس وى األول لدراسة برةادج الهةدسة الزرانية.
* يضع دجمس الكمية وواند نادة لمقبول بالبرادج الدراسية ( ندا برةتادج الهةدستة الزرانيتة ) وال وجهتات
الفرنية الدخ مفة ال ابعة لهتا ب يتث كتوث رغبتة الطالتب ودبتدم كتاؤ الفترو واست يفا الد طمبتات الازدتة

لل ل ا بكل برةادج هي األساس ؤي وبول الطاب بةظاق الدراسة ؤي هذه الائ ة.
* هةا

االت مخرى يجوز وبولها لمدراسة بالكمية:

 -الطتتاب ال التتموث نم ت درجتتة البكتتالوريوس دتتث جادعتتات دع تترا بهتتا ودتتث كميتتات العمتتوق مو العمتتوق

الليدلية مو العموق الطبية مو ال ربيتة (شتعبة ال عمتيق الزرانتي) مو اإلو لتاد الدةزلتي (شتعبة ال ذذيتة ونمتوق
األطعدتتة) يجتتوز وبتتولهق لم لتتول نم ت درجتتة البكتتالوريوس ؤتتي العمتتوق الزرانيتتة ؤتتي م تتد الب ترادج ا :يتتة:

اإلة اج الةبا ي – اإلة اج ال يواةي – ووايتة الةبتات – نمتوق األغذيتة واأللبتاث– األراضتي والدتوارد الطبيعيتة

الز ارنيتة -ال كةولوجيتا ال يويتة الزرانيتة ،ويكتوث وبتولهق ؤتي الدست وي الاتاةي دتع نفتائهق دتث الدراستة
واإلد اث ؤي دقررات الدس وي األول ،ويجوز نفتائهق دتث الدراستة واالد تاث ؤتي بعت

دقتررات الدست وي

الاتاةي وذلت بالةستبة لمدقتررات الدةتاظرة ال تي درستوها بكميتا هق طبقتاً ل كتق الدتادة  17١دتث وتاةوث ةظتيق

الجادعتتات ويكتتوث اإلنفتتا بقترار دتتث دجمتتس الكميتتة بعتتد مختتذ رمى دجتالس األوستتاق الدعةيتتة ولجةتتة شت وث
ال عميق والطاب بالكمية .وال يطب ذل اإلنفا نم دقررات الدس وي الةهائي (الدس وي الرابع).

 -الطتتاب ال التتموث نمتت مي دتتث درجتتات البكتتالوريوس يجتتوز ضتتورهق كدستت دعيث لتتبع

الدقتتررات

الدراسية بالكميتة وؤقتاً لمقوانتد ال تي ي تددها دجمتس الكميتة بعتد مختذ رمى دجتالس األوستاق الدعةيتة ،ويجتوز
لمكمية دة هق شهادة ج ياز لهذه الدقررات بعد د اةهق وةجا هق ؤيها دوث دة هق مي درجة جادعية

.

نظام الدراسة وتقييــم الطالب
مادة ( :) 2
يقوق الةظاق الدراسي نم مساس السانات الدع ددة ،والسانة الدع ددة ( الو دة ) هي و دة وياس ل ديد
وزث كل دقرر وه

ساوى د اضرة ةظرية دد ها ستانة وا تدة ؤتي األستبوع مو درس طبيقتات ؤتي لتورة

دريةات ةظرية مو دةاوشات و وار مو دريبات دعدمية دد ها سان اث ؤي األسبوع مو ؤ رة دريبات طبيقية

ديداةية وا دة دد ها مربع سانات ؤي األسبوع طوال الفلل الدراسي.
مادة ( :) 3

و ةقسق السةة الدراسية ل ؤلمييث دراسييث كتل دةهدتا خدستة نشتر مستبوناً يعقبهتا اإلد اةتات الشتفوية

والعدمية (ال طبيقية) وال ريرية الةهائية لمدقرر ،ويجوز لدجمس الكمية مث يقرر ضاؤة ؤلل د ارستي االتث
ل السةة الدراسية وؤ هذه ال الة يكوث سجيل الطاب خ يارياً لهتذا الفلتل الدراستي ،و كتوث دتدة هتذا

الفلل الدراسي اداةية مستابيع بدتا ؤيتد دتدة اإلد تاث الةهتائي نمت مث ضتانا نتدد الستانات الدراستية

األستتبونية الدخللتتة لكتتل دقتترر ،وب تتد مول ت  2دقتترر (دقتترراث) ذا مدى ذلتت

الدس ت وى األنم ت مو س ت يفا د طمبتتات دراستتة بع ت
ضرورية.

لتت ةقتتل الطالتتب لتت

الدقتتررات مو ألي مستتباب مختتري يراهتتا دجمتتس الكميتتة

مادة ( :) 4
يكتتوث وزيتتع الطتتاب نم ت الب ترادج الدخ مفتتة وؤق تاً إلخ يتتار الطالتتب وديولتتد العمديتتة وبةتتا نم ت

د طمبات ال خلو ال ي ي تددها دجمتس الكميتة بةتا نمت

س ت يفا

ولتيات لجةتة شت وث ال عمتيق والطتاب بالكميتة

(ندا برةادج الهةدسة الزرانية) .وي دد دجمس الكمية ال د األدة واألول لعتدد الطتاب الدقيتديث لدراستة

مي دقرر خ يارى.
مادة ( :) 5

يجب نم الطالب د ابعة الدروس واإلش ار ؤي ال دريةتات العدميتة وؤقتاً لمةظتاق التذي يقترره دجمتس الكميتة
نم مال قل ةسبة ضوره نث  % 75دث دجدوع دروس كل دقرر نم

ده .ولدجمس الكمية بةا نم

طمب دجالس األوساق الدخ لة مث يلدر ورار ب رداث الطالب دث اإلد اث الةهائي ؤي الدقتررات ال تي لتق
يس وؤ ؤيها ةسبة ال ضور الدقررة وؤ هذه ال الة يع بر الطالب راسباً ؤي الدقررات ال ي رق دث ال قدق

للد اث الةهتائي ؤيهتا و كتوث درج تد ؤتي هتذه الدقتررات لتف ارً شتأةد ؤتي ذلت شتأث الطالتب الد ذيتب نتث

اإلد تتاث بتتدوث نتتذر دقبتتول ،ال ذا وتتدق نتتذ ارً يقبمتتد دجمتتس الكميتتة بإن بتتاره غائبتاً بعتتذر دقبتتول ،نمت مث
ي قدق بالعذر وبل مو ماةا ؤ ترة االد تاث .واذا ضتر الطالتب م تد االد اةتات وبتل مو ماةتا ؤ ترة س لتدار
ورار رداةد دث دخول االد اث ،يع بر مدائد لهذا اإلد اث كأث لق يكث بدجرد لدور القرار.

مادة ( :) 7
عقد خ بارات دورية بواوع در اث نم األوتل لكتل دقترر ختا ل الفلتل الدراستي ،ويعقتد اإلد تاث ال ريتري

الةهائي لمدقرر ؤي ةهاية الفلل الدراسي الذي ية هي دريس الدقرر ؤيد.

مادة (  :) 8ددة االد اث ال ريري ألي دقرر دث الدقررات الدراسية سان اث.
مادة ( :) 9
يطب ت ةظتتاق اإلد تتاث الشتتفوي ؤتتي ةهايتتة كتتل ؤلتتل دراستتي لجديتتع الدقتتررات الدراستتية ،والةهايتتة العظد ت
لدرجات كل دقرر دراسي دائة درجة ( )1١١دوزنة نم الة و ال الي:

م -يخلو للد اث ال ريتري الةهتائي  6١درجتة دتث الةهايتة العظدتي لكتل دقترر ،و  2١درجتة للد تاث

العدمي ،و  1١درجات للد اث الشفوي الةهائي ،و  1١درجات لألندال الفلمية دوزنتة نمت اإلخ بتارات

الدورية

ب -ؤتي التة الدقتررات الةظريتة )بتدوث ندمتي) يخلتو لألندتال الفلتمية واإلد تاث الشتفوي % 3١
واإلد اث ال ريري الةهائي  % 7١وذل دث الةهاية العظدي لكل دقرر

ج -ؤتي التة الدقتررات العدميتة (بتدوث ةظتري) يخلتو لألندتال الفلتمية واإلد تاث الشتفوي % 3١

وللد اث العدمي الةهائي  %7١دث الةهاية العظدي لكل دقرر

د -يشت رط لةجتاح الطالتب ؤتي الدقترر ال لتول نمت  % 3١دتث الدرجتة الدخللتة للد تاث ال ريتري

الةهائي

مادة ( :) 01
يطب ةظاق اإلد اث الشفوي ؤي ةهاية الفلل الدراسي لجديع الدقررات نم مث شكل لجةة اإلد اث دث

خدسة منضا هيئة ال دريس يخ ارهق دجمس القسق العمدي لدجدونة دث الطاب نددهق خدسة طاب دا
لق يكث ندد طاب الدقرر مول دث ذل  ،دع اإل ل زاق بالقواند الواردة بالدادة ( )29١دث الائ ة ال ةفيذية

لقاةوث ةظيق الجادعات ؤي هذا اللدد.
مادة ( :) 00

يع بر الطالتب الذائتب ؤتي اإلد تاث ال ريتري غائبتاً ؤتي د تاث الدقترر وال رلتد لتد درجتات بشتأةد ،ي لتل

الطالتب الةتاج ؤتي دقترر ستب رستوبد ؤيتد مو ذيتب نةتد بذيتر نتذر دقبتول نمت منمت درجتة ؤتي قتتدير
دقبول ذا لل نم

الذي لل نميد.
مادة ( :) 01

قدير منمت نةتد ةجا تد ؤيتد .مدتا ذا ذيتب بعتذر دقبتول ؤي ستب لتد قتدير الةجتاح

االت الفلل دث الكمية بالةسبة لطاب الدس وى األول-:

ذا لتتق يج تتاز الطالتتب  3١و تتده دراستتية نم ت األوتتل ختتال العتتاديث األولتتيث (مول مربع تة ؤلتتول دراستتية)

إل ل اود بالكمية ،ويجب نم الطالب دراناة ذل

ت ال ي عتر

لمفلتل دتث الكميتة طبقتاً لفترو الرستوب

الدةلوو نميها بالائ ة ال ةفيذية لقاةوث الجادعات (الدادة  )8١وال ي فيد-:
 -طاب الدس وى األول :لهق ؤرل اث ؤقط لمبقا ؤي الدس وى األول

 طاب الدس وى الااة  :لهق ؤرل اث ؤقط لمبقا ؤي الدس وى الااةي كةظادييث وؤرلة وا دة دث الخارج طاب الدس وى الاالث :لهق ؤرل اث ؤقط لمبقا ؤي الدس وى الاالث كةظادييث وااث ؤرو دث الخارج -طاب الدس وى الرابع :لهق ؤرل اث ؤقط لمبقا ؤي الدس وى الرابع كةظادييث وااث ؤترو دتث الختارج،

واذا رسبوا ؤيدا ال يزيد نث ةلا ندد دقررات هذا الدس وى (وذل بلرا الةظتر نتث الدقتررات الد خمفتة

دث دس ويات سابقة) ُرخو لهق ؤي اإلد اث

ي ق ةجا هق

مادة (  :) 02نظام التقييم:
م -ةظاق

ساب الةقاط لمدقررات الدراسي :بع الائ ة ةظاق السانات الدع دتدة ال تي تق خليلتها وتريث

كل دقرر دراسي وي ق

ديد قدير الطالب وندد الةقتاط ال تي ي لتل نميهتا ؤتي الدقترر طبقتاً لمةستبة الدئويتة

لمدرجات الفعمية ل قييق مدائد خال الفلل الدراسي وؤقاً لمفئات الددرجة بالجدول ال الي-:

الةسبة الدئوية لمدرجة

الةقاط

ال قدير الدكاؤئ

 %95ؤأكار
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 - %9١مول دث %95
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A
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A-
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 -%8١مول دث %85
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3
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جيد جداً

B
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جيد

C
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 -%6١مول دث %65

دقبول ()+

D+

1.7

 - %55مول دث %6١

دقبول

D

1.3

 - %5١مول دث %55

دقبول()-

D-

1

مول دث %5١

راسب

F

لفر

ب – الدعدل الفلمي:
هو د وسط دا ي لل نميد الطالب دث ةقاط ؤي الدقررات ال ي درسها خال الفلل الدراسي الوا د ويقرب
لي  3مرواق نشرية وي سب كدا يمي:

الدعدل الفلمي =

دجدوع الل ضرب (ندد السانات الدع ددة لمدقرر × ةقاط كل دقرر دراسي)
الل جدع السانات الدع ددة لهذه الدقررات ؤي الفلل

ج -ساب قدير ال خرج:
 -1الدعدل ال راكدي (  ) GPAوي ق سابد كدا يمي:

الدعدل ال راكدي =

دجدوع الل ضرب (ندد السانات الدع ددة لمدقرر × ةقاط كل دقرر ق اج يازه)
الل جدع السانات الدع ددة لهذه الدقررات ال ي ق ج يازها

 -1الةسبة الدئوية لم خرج ي ق سابها كدا يمي:

الةسبة الدئوية لم خرج =

دجدوع الدرجات ال الل نميها الطالب ؤي األربع دس ويات الدراسية × 1١١
دجدوع الدرجات العظدي لمدقررات

د– يجتتب مال يقتتل ال قتتدير العتتاق ال راكدتتي لمطالتتب نةتتد ال ختترج نتتث  ، 1.3ويجتتوز الستتداح لمطالتتب بتتدخول

اإلد اث ؤي بع

الدقررات األخرى نةد ندق لولد نم هذا الدعدل وذل لمولول ل الةقاط الدطموبة

مادة ( :) 03
م -ددة الدراسة لةيل درجة البكالوريوس ؤي العموق الزرانية ال قل نث مربع سةوات جادعية كوث دث اداةية
ؤلول دراسية

ب -يقوق الطالب ب سجيل الدقررات الدراسية ب د مدة ( 12و دة) وب د مولي ( 21و دة) لمفلل الدراسي

الوا د ،ويجوز لدجمس الكمية لدواني ال خرج مو ندق الفلل ال جاوز نث هذه ال دود

مادة ( :) 04
يقوق الطالب خال ؤ رة الدراسة بإج ياز  14١و دة دراستية ( ستانة دع دتدة) دقستدة نمت ستةوات الدراستة

طبقاً لمجدول ال الي:

السانات الدع ددة

الدس ويات
برادج شعبة العموق
الدس وى األول والااةي:

 -1دقررات جبارية

 -2دقررات خ يارية
الدس وى الاالث والرابع:

 -1دقررات جبارية

 -2دقررات اخ يارية

دريب ديداةي

دجدوع الو دات

57
15

برةادج شعبة الرياضيات
(الهةدسة الزرانية)
72

---

54

45

3

3

11
14١

2١
14١

مادة ( :) 05
يقوق دجمس الكمية ب وزيع الطاب الدقيديث بالكمية نمي هيئة ال دريس بةا نمي ولية لجةة ش وث ال عميق

والطاب وبعد دةاوشة الطالب ؤي ديولد الدراسية وارشاده ة و البرادج وال خللتات وال وجهتات ال تي فت

وديولد (ندا برةادج الهةدسة الزرانية) ،ويع بر رمي الدرشد األكاديدي س شارياً ،والطالب هو الدسئول نث

الدقررات ال ي يقوق بال سجيل ؤيها بةا نمي رغب د.
مادة)  :) 07أحكام تنظيمية:

م -سقاط دقترر :ال يجتوز لمطالتب القيتاق بهتذه العدميتة بعتد ست ة مستابيع دتث بدايتة الدراستة .وي تدد دجمتس

الكمية بةا نمي ولية لجةة ش وث ال عميق والطاب ةظاق ال سجيل ( ضاؤة – ةس اب – ستقاط – ن تذار)
كدا ي دد الف رات الزدةية والقواند الدةظدة لم االت السابقة

ب -يجب نمي الطالب مث ي دد البرةادج الدراسي وؤقاً لرغبا د وبل بداية الفلل الدراسي الخادس ونميد

بال الي مث يراني كاؤة الشروط الد همة لم سجيل ؤي هذا البرةادج وطبقاً لدا يقرره دجمس الكمية ؤي هذا

الشأث ،وال يجوز لمطالب مث يذير البرةادج الدراسي لد ﺇال بدواؤقة دجمس الكمية بةا نم

ولية دث لجةة

ج -يقوق كل دجمس وسق بإنداد وليا لد ويات الدقررات ال ي يقتوق ب دريستها و عتر

هتذه الد ويتات

ش وث ال عميق والطاب بالكمية دع ج يازه الدقررات الد همة لمبرةادج ا:خر

نمي المجاث الدعةية ال ي يكمفها دجمس الكمية بذل بدشاركة لجةة ش وث ال عميق والطاب بالكمية ،ويع ددها
دجمس الكمية و ع بر دمزدة ألنضا هيئة ال دريس القائديث نمي دريس هذه الدقررات

د -يخضتع الطالتب لمةظتاق العتاق لمجادعتة والكميتة دتث يتث د وستط الدرجتة بكتل دقترر وكتذل ةظتاق اإلةتذار

وؤرو اإلنادة والفلل دث الجادعتة مو نتادة القيتد واألنتذار الدقبولتة وووتا القيتد وكاؤتة القوانتد والقتواةيث

والموائ الخالة بالجادعة والكمية وبدا ي ف دع دواد الائ ة ال ةفيذية لقاةوث ةظتيق الجادعتات روتق ) ( 49

لسةة  1972و عديا د

هت  -ةظاق الروق الكودي لمدقررات :ي وي نمي اااة م را لمقسق العمدي الذي ي بعتد الدقترر ،اتق ي بعتد روتق

الدقرر طبقاً لمقواند الد ددة وال ي شدل الدس وى الدراسي ،وروق الدقرر داخل القسق

و -ي تدد دجمتس الكميتة طبقتاً لمتوائ الدةظدتة بقتاةوث ةظتيق الجادعتات األةشتطة وال ةظيدتات الطابيتة دتث

جدعيات نمدية وا اد طاب وةشاط األسر وغيرها

 -قتوق لجةتة شت وث ال عمتيق والطتاب بد ابعتة الطمبتة دوريتاً بةتا نمتي قيتيق الدرشتد األكتاديدي ويعطتي

الطالب

ذي ارً ب ال د الدراسية ذا ظهر الدس وي الدراسي لد د دةي ويع دد دجمس الكمية دست ويات الد ابعتة

هذه وي دد درجات ال دةي ال ي س

الد ابعة لةشاط الطالب

مادة ( :) 08
يقيد الطالب ؤي الدس وى الااةي ذا كتاث ةاج تاً ؤيدتا ال يقتل نتث (  ) 3١و تدة دراستية ،ويقيتد ؤتي الدست وى

الاالث ذا كاث ةاج اً ؤيدا ال يقل نث (  ) 72و دة دراسية  ،ويقيد ؤي الدس وى الرابع ذا كاث ةاج اً ؤيدا ال
يقل نث (  ) 1١5و دة دراسية.

مادة ( :) 09
يسد لمطالب بدراسة الدقررات الدخ مفة بالدس ويات األنم بعد ج يتازه الدقترر الستاب (الد طمتب الستاب )

لمدقررات األنمت

ذا وجتدت ،وال يت ق ستجيل الطالتب ؤتي دقترر منمت

الدطموبة لهذا الدقرر .والطاب الراسبوث ؤي دقرر دا ي

ال ذا تق ةجا تد ؤتي الدقتررات األوليتة

لهق نادة ال سجيل ؤي الدوانيد ال اليتة ل تدريس

الدقرر ويكوث مدائهق للد اث دع دوانيد اإلد اث لباوي الطمبة الدارسيث.

مادة ( :) 11
يجوز مث يعفي الطالب دث ضور بع

دقررات الدراسة مو دث مدا االد اث ؤيهتا وذلت ؤيدتا نتدا دقتررات

واد اةتات الدست وي الرابتع  -ذا ابتت مةتد ضتر دقتررات عادلهتا مو مدي بةجتاح اد اةتات عادلهتا ؤتي كميتة

جادعية مو دعهد نمدي دع را بد دث الجادعة بةا نمي و راح دجمس الكمية ،وبعتد مختذ رمي دجمتس القستق

مو دجالس األوساق الدخ لة (طبقاً لمدادة  17١دث الائ ة ال ةفيذية لقتاةوث ةظتيق الجادعتات ( وذلت دوث
اإلخال ب كق الدادة )  ( 36دث واةوث ةظيق الجادعات وال يطب ذل نمي دقررات الدس وي الةهائي.
مادة ( :) 10
م -ي دى الطاب الذيث م دوا بةجاح دراسة  72سانة دع ددة نم
الدخ مفة بالكمية لددة مربعة مسابيع نم

األول دريبا ليفياً داخل األوساق

األول بواوع  8سانات يودياً .كدا ي دى الطاب الذيث م دوا

بةجاح دراسة  1١5سانة دع ددة نم األول دريباً ديداةياً د خللاً خال ؤ رة الليا لددة  4مسابيع

نم

األول بواوع  8سانات يودياً ؤ

دراكز اإلة اج ودراكز الخددات الزرانية والدلاةع والد سسات

الزرانية وؤقاً لدق ر ات األوساق العمدية الد خللة وبعد دواؤقة دجمس الكمية ،ولدجمس الكمية ال
ديد مداكث ال دريب وةظاق وزيع الطاب وةظاق الد ابعة وال قييق لعدمية ال دريب

ؤي

ب -وال دة شهادة ال خرج ال لمطاب الذيث م دوا بةجاح هذا ال دريب ،ويجوز مث يسد لمطاب الد خمفتيث

مو الراسبيث ؤي ال دريب بأدائد وبل ال خرج
مادة (:)11

يقوق طاب الدس وي الاالث والرابع لجديع البرادج بر ات نمدية داخل جدهورية دلتر العربيتة وذلت لزيتارة

الدعالق الزرانية واللةانية ،و عد جز اً دكداً لدراس هق العدمية ،وذلت ختال الفلتل الدراستي الاتاةي ولدتدة

مستبوع بختاا ميتاق الستتفر ذهابتاً ونتودة ،وي تدد دجمتتس الكميتة ؤتي بدايتة كتتل نتاق دراستي مدتاكث وبرةتتادج
ودوند وياق الر مة بةا نمي دق ر ات األوساق ال ي دخل الر ات العمدية ؤي خططها ال دريسية.

مادة ) :) 12
لدجمتس الكميتتة مث يتتةظق دورات دريبيتتة ةشتتيطية ؤتتي الدوضتونات ال تتي تتدخل ؤتتي خ لتتاو الكميتتة وؤقتاً

لمةظق ال ي يضعها دجمس الجادعة بةا اً نمي و راح دجمس الكمية.

مادة ) :) 13لدجمس الكمية وؤ دق ضي ال ال و واؤر اإلدكاةيات البشرية والعمديتة وال جهيتزات الفةيتة
ةشا بترادج مختري بعتد نتداد وائدتة دقتررات كتل برةتادج ومختذ دواؤقتة كتل دتث دجمتس الجادعتة والدجمتس

األنمي لمجادعات.

