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 كهًخ انضيذ األصتبر انذكتىس / عًيذ انكهيخ

 جامعة أسواف -الزراعة والموارد الطبيعية  طالب كمية

   ،،،، بنائى وبناتيأ

يشحبب بكى في كهيت انزساعت، يقذسيٍ نكى يت هَيببت عٍ اعضبء هيئت انتذسيس وانعبيهيٍ ببنك       

اإلداسيت انبحثيت و تىاصهكى، سعذاء نتقذيى انًعهىيبث األسبسيت انًفيذة عٍ األقسبو األكبديًيت وانخذيبث 

 ت االَشطت واألخببس. وكبف

انًىاسد انزساعيت وانطبيعيت انًستذايت  ةداسإو تت واضحت خذا تتًثم فى تعزيز تًُيونهكهيت يهً        

في يُطقت خُىة يصش ، يٍ خالل إعذاد يختصيٍ في يدبالث انعهىو انزساعيت قبدسيٍ عهى انًسبهًت 

نقيبو ببنبحىث انتطبيقيت نهًسبهًت في حم هذف أيضب إنى اتفي تطىيش انقطبع انزساعي وانعهًي، كًب 

وتحسيٍ َىعيته وانى َشش انثقبفت انزساعيت وانحيىاَى  ُببتىبعض انًشبكم انزساعيت نزيبدة اإلَتبج ان

 .وانعهًيت، وإقبيت انذوساث، وتقذيى االستشبساث انفُيت نخذيت انًدتًع انًحهي

ذداً حيج يعتبش انتحذيج وانتطىيش يطهببً يتد ،َيتصش انتقُيت وانًعشفت اإلنكتشووإَُب إر َعيش ع       

فإَُب َشخىا أٌ يعكس هزا انًىقع انتزاو انكهيت  بهزا انُهح في كبفت  ،وحبخت يستًشة نتطىس انًدتًع

 . وانعهًيت وانبحثيت وخذيت انًدتًع انًدبالث األكبديًيت

، انخذيبث انتي يقذيهب انًىقع ة يٍوأدعىكى نإلستفبد ،بي بزواس انًىقع يٍ طهبت وببحثيٍأكشس تشحي

  . واإلسهبو بًقتشحبتكى وآسائكى نيزداد انًىقع تًيزاً 

 عميد الكمية
 ياسر عبد الحميد دياب أ.د/ 
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 عٍ انكهيخ حَجز

سػتقؿ  ػرع أسػواف وأصػبم جامعػة مسػتقمة تحػت مسػمي إاف كفرع مف جامعة جنوب الػواد،،  نشأت جامعة أسو 
كميات  قط  6وكانت تحتو، عمى  2142لعاـ  344ة أسواف وذلؾ بقرار جميور، رقـ "جامعة أسواف" ومقرىا مدين

 كمية ىندسة الطاقة. –كمية اآلداب  –جتماعية كمية الخدمة اإل –كمية اليندسة  –كمية العمـو  –ىي: كمية التربية 

مجاؿ تغيرات العالمية  ي ستجابة لما  ة التي تتسـ بيا روح ىذا العصر و ولمواجية التحديات العممية والتكنولوجي
ية لمزراعة غير نمطية ف إنشاء كمأ قد رأت جامعة أسواف  ،مستقبؿ ىذا القطاع الحيو،لىتماـ ي واإلالتعميـ الزراع
ضرورة حتمية لخدمة إقميـ أسواف لما يمتاز بو مف خصائص بيئية  " كمية الزراعة والموارد الطبيعية تحت مسمي "

 ة التي تجود بو. ينعكست عمى تحديد أنواع الحاصالت الزراعإ ،مميزة ينفرد بيا دوف غيره

إنشاء كمية الزراعة والموارد  يبالموا قة عم 2143 لسنة 426صدر القرار الوزار، رقـ  43/2/2143و ي 
  .ةطالب( طالب و  297 تـ قبوؿ عدد )و الطبيعية بجامعة أسواف 

ية تقع محا ظة أسواف جنوب جميور  و ،أسوافعاصمتيا مدينة و  رأسواف ىي البوابة الجنوبية لمص محا ظة
، محا ظة الواد، الجديد ، وغرباا البحر األحمر محا ظة ، وشرقاا األقصرة محا ظ مصر العربية، ويحدىا شماالا 

عاصمة المحا ظة  مدينة أسواف، وتقع مدار السرطافشماؿ  22عند خط عرض  السودافجميورية شماؿ  وجنوباا 
 .كـ 879متر  وؽ سطم البحر، وتبعد عف القاىرة  85عمى الشاطئ الشرقي لمنيؿ، وترتفع مدينة أسواف حوالي 

لمقوا ػؿ  تجاريػاا  "سونو"  ي عصػور المصػرييف القػدماء ومعناىػا السػوؽ حيػث كانػت مركػزاا بػ كانت أسواف تعرؼ 
لي النوبة   وعر ػت أيضػاا  سواف".أ"بػ يوف سـ "سيف" وسماىا النوبإمؽ عمييا  ي العصر البطممي ثـ أطالقادمة مف وا 

. وكانػت حػدود وبة الذيف عاشو  ييا آالؼ السنيفلمموؾ الن مقبرةسـ بالد الذىب ألنيا كانت بمثابة كنز كبير أو إب
يف و لكف بعػد الفػتم يوكاف سكانيا مف النوب جنوباا  السودافإلى حدود  شرقاا  إسناقبؿ اليجرة مف  تمتد قديماا  أسواف

 اإلسالمي لبالد النوبة سكف  ييا بعض قبائؿ العرب.

. كمػا كانػت مركػز تجمػع بدأت أىمية أسواف  ي عصر الدولة القديمػة حيػث كانػت تمثػؿ الحػدود الجنوبيػة لمػبالد
. اليكسػوسلتيـ مد حكميـ جنوباا. كمػا لعبػت دوراا حاسػماا  ػي محاربػة لجيوش  ي عصور المموؾ الوسطى لمحاو ا

 قػاموا بإكمػاؿ معبػدىا الكبيػر. كمػا قػاـ الرومػاف  البطالمػةىتمػاـ إ" عمى إيزيس"موطف اإللو "  يمةزت جزيرة اكما ح
  يمػةبإقامة المعابد عمى الطراز الفرعوني لمتقػرب مػف المصػرييف. ومػف أمثمػة ىػذه المعابػد معبػد صػغير  ػي جزيػرة 

تحولػت . وعنػدما أصػبحت المسػيحية الػديف الرسػمي لمػبالد  ػي القػرف الخػامس المػيالد،، تراجػافأقامو اإلمبراطور 
نتشػار المسػيحية جنوبػاا اا ألحد األسػقفيات، ممػا أدإ إلػى إز معظـ معابد الفراعنة إلى كنائس،  كانت جزيرة  يمة مرك

نتشػاره، اإلسالـ . ومنذ ظيوروالسوداف مصر ي  النوبةتجاه بالد  بػالخط الكػو ي  عثػر عمػى العديػد مػف الكتابػات وا 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%83%D8%B3%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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أسواف  ي العصر اإلسالمي  ي القرف العاشػر المػيالد،  كانػت طريقػاا  ازدىرتترجع إلى القرف األوؿ اليجر،. كما 
 اا ثقا يػ اا . كمػا كانػت مركػز والينػد والػيمف الحجػازحيث تبحر السفف منيا إلػى  البحر األحمر" عمى ساحؿ عيذابإلى "
سػػيفية، ميا مدرسػة أسػواف، والمدرسػة الالسػابع اليجػر،، وكػاف بيػا ثػالث مػدارس أقػد  ػي القػرف السػادس و اا ىامػ

 ـ.4837عاـ  مصرأوؿ مدرسة حربية  ي  محمد عمي. كما أنشأ  ييا والمدرسة النجمية

 نعكػسإممػا  لما تنفػرد بػو مػف ظػروؼ جويػة وعوامػؿ طبيعيػة بيئي مميزتتميز الزراعة بمحا ظة أسواف بطابع و 
ألػؼ  229المزروعػة  ػي محا ظػة أسػواف  عمى تحديد أنػواع الحاصػالت الزراعيػة التػي تجػود بيػا، وتبمػح المسػاحة

 المصدر ىي الزراعة تعتبرو  .جديدة يستصالح أراضإلمتوسع األ قي بحا ظة خطة طموحة  داف، و قد وضعت الم
  .األسماؾ وصيد%  مف السكاف بالزراعة 29 يعمؿ حوالي أسواف حيث محا ظة  ي العمؿ لفرص الرئيسي
البمم  ؿيعتبر نخيالمزروعة و  المساحة مف% 57 الرئيسي ويغطى النقد، المحصوؿ ىو السكر قصب ويعتبر
تنفرد منطقة أسواف بوجود األصناؼ بعد قصب السكر حيث مف الفاكية الرئيسي الثانى  حصوؿالم ىو ومنتجاتو
ويميو  .والشامية والبركاوإ ومف أىـ أصنا يا الممكابى والسكوتى والبرتمودا والجنديمة والدجنة والجرجودة، الجا ة
 أخرإمحاصيؿ حقمية   روت. وىناؾ يبوالجر  والميموف والبرتقاؿ والبطيخ والعنب والجوا ة المانجونتشار اإل   ي
قميـ كما يمتاز إ والحناء. والكركديو والسمسـ والحمص والفوؿ والثـو والذرة والبصؿ والشعير البرسيـ و القمم مثؿ

  الدمسيسة وغيرىا (. –الحرجؿ  –بر  اأسواف بوجود بعض النباتات الطبية والعطرية ) الحمف
 مف يتـ رييا األراضي شاسعة مف مساحات ستصالحإ و لزراعة عمالؽتوشكي ال مشروع تشغيؿ حالياا  جار،و 
  ييا يسمم ال حيث العضوية الزراعة عمى توشكي منطقة  ي الزراعة تعتمد المخطط أف ومف ناصر بحيرة مياه

ؿ الني رناصر وني بحيرة عمى أساسية بصورة الصيد نشاط ويعتمد ة.الكيماوي واألسمدة المبيدات باستخداـ تطبيقات
 الصناعات مف قميؿ  ي محا ظة أسواف عدد ويوجد .المصر، السوؽ  ي لمسمؾ الرئيسي المصدر وىما بمثابة

 المصنعاف ويقـو امبو اد و وكـو  ي التكاممية الصناعاتو  السكر مصنعي وأكبرىا القائمة عمى الزراعةالكبرإ 
 وتصنيع أسواف لصيد، وشركة مصر لحبيبيا الورؽ والخشب إنتاج  ي السكر قصب بقايا ستخداـوا   السكر بتكرير
 .وجينيتر يالن سمادال ينتج الذ، كيما مصنعكما يوجد  ،األسماؾ

( وىى مف أىـ المراكز البحثية  ي مصر ومػف  الحديقة االستوائية الدولية أسواف جزيرة النباتات )  يكما يوجد 
سػتوائية نباتػات إسػتوائية وشػبو إ اتػات ومعظميػاادرة مػف النبالعالـ وىى تضـ مجموعػة نػ  يأندر الحدائؽ النباتية 

 –البػػػومبكس –الفمػػػيف  –الكػػػا ور بأنواعػػػو –بنػػػوساأل –السػػػنط –نى األ ريقػػػيوجالمػػػاى مثػػػؿ األشػػػجار الخشػػػبية )
جػػوز  -األوجينيػا –التػػيف –األنانػاس –سػتوائية ) المػػانجومػػا يوجػد بيػػا أشػجار مػػف الفاكيػة اإلك ،( النػيـ –الصػندؿ
 –الحنػػاء إلػى النباتػػات الطبيػة والعطريػة ) باإلضػا ة ،( القشػػطة –الباشػيف  ػروت –البشػػممة –الجػاؾ  ػروت –الينػد

 –الزنجبيؿ  –( ومجموعة أشجار التوابؿ ) القر ة حصى المباف –المباف –السواؾ –الريحاف –التمر ىند، –الكركدية
 –السػػيكاس –الممػػوكي –الينػػدجػػوز  –نخيػػؿ الزيػػت –الػػدـو –األسػػود ( ومجموعػػة النخيػػؿ ) الػػبممالفمفػػؿ  –الشػػطة 

 ستوائية.اإلوبيا نباتات مستوردة مف جميع أنحاء العالـ وخاصة  ،النخيؿ السكر، (

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%B0%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 وحدة ضمان الجودة دليل كلية الزراعة والموارد الطبيعية

 اإلبػؿتعتبر أكبر مركز تجارإ لتجػارة   ييتعتبر محا ظة أسواف بمثابة البوابة الجنوبية لمصر عمى أ ريقيا ولذا 
 محميتػاف أسػواف بمحا ظػة . وتوجػدالحيػواف ت الخاصة بيذابالدراسا االىتماـ إلىالمنطقة األ ريقية مما يؤدإ   ي

 تتميػز ىػذه المحميػةو مػأوإ لطيػور كثيػرة نػادرة مقيمػة وزائػرة وميػاجرة والغزالػي ) السػموجا محمية :طبيعيتاف وىما

 مثؿ أبو نقراضوالميددة باإل  مف الطيور النادرة نوعاا  61مف النباتات، وتـ حصر أكثر مف  نوعاا  94بوجود حوالي 
ات الزراعيػة كبيرة  ي تطيير البيئة مف اآل ػ العقاب السنارية ودجاجة الماء األرجواني التي ليا  ائدةو  منجؿ األسود

الجنػة  المصػر، والػوروار وعصػفور واإلوزومف بيف الطيور المقيمػة والزائػرة: الػواؽ واليدىػد  ة.ومف البقايا المتحمم
 يز ىذه المحمية بأنيا تعػد منطقػة خصػبة لمبحػوث العمميػة األساسػيةوتتم) يالقالع واد، ومحمية (،والبمبؿ وغيرىا

مػف النباتػات دائمػة  نوعػاا  92وبخاصة تمؾ المتعمقة بدراسات الجيولوجيا والحيواف والنبػات، وقػد تػـ تسػجيؿ حػوالي 
اؿ والمػاعز مف الثػدييات مثػؿ: الجمػ نوعاا  45و ،وغيرىا الخضرة والحولية مثؿ: الكمخ والحنظؿ والسينامكي والسواؾ

مػف الطيػور المقيمػة مثػؿ: الحبػار، والصػقور  نوعػاا  46كمػا تعػيش بيػا  ا،وغيرىػ والحمػار البػر، والغػزالف والضػباع
والعقػارب،  والعقاب والبط والنعاـ وغيره. وذلؾ باإلضا ة إلى بعض أنواع مف الزواحؼ مثؿ: الحيات والحجؿ والرخمة

النمؿ والخنا س التػي ليػا دور ىػاـ  :يعيش معظميا تحت الشجيرات مثؿكما تتميز بعدد كبير مف الال قاريات التي 
حشػرات النمػؿ األبػيض والحشػرة القشػرية  نتشػارإقمػيـ أسػواف مػف حيػث يعػانى إ  ي التوازف البيئي وخصوبة التربػة

ىػذه المحميػة تحػت قائمػة محميػات المحػيط  وقػد تػـ تضػميف سػوس النخيػؿ عمػى نخيػؿ الػبمم، عمى القصب وأيضاا 
كما تيدؼ المحمية إلى الحفاظ عمى المصػادر الوراثيػة لمنباتػات والحيوانػات . حيو، تحت إشراؼ منظمة اليونسكوال

 واحتػي لجعػؿ اا اقتراحػ ىنػاؾ أف كمػا، ة(اصػمة المبنيػة عمػى أسػس بيئيػة سػميموالتأكيد عمى التنميػة المتو  والطيور،
جػراء د ويشػجع طػالب البحػث العممػي عمػى إيسػاع المحميػة ممػا المنػاطؽ ضػمف الصحراء الغربية  ي ودنقؿ الخور

 عمييا. أبحاثيـ العممية
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 وحدة ضمان الجودة دليل كلية الزراعة والموارد الطبيعية

 أقضبو انكهيخ –انشصبنخ  –انشؤيخ 

 : ( 1يبدح ) 

 

 رؤيت انكهيت 

إنى أٌ تصبخ خالل انعقذ انقبدو يٍ  -جبيعت أسىاٌ  -هيت انزراعت وانًىارد انطبيعيت كتسعى       

انتعهيى وانبذث يجبل  يذهيبً وإقهيًيبً فيوانًعتًذة زف بهب بيٍ انًؤسسبث األكبديًيت انًتًيزة وانًعت

انعهًي وتًُيت انًجتًع في يجبالث انزراعت وعهىو انذيبة وانبيئت نًىاجهت انتذذيبث انذبنيت 

 انتًُيت انزراعيت وانزيفيت انًستذايت.بًب يخذو أهذاف  وانًستقبهيت

 

 

 رسبنت انكهيت

كهيت انزراعت إلعذاد خزيجيٍ قبدريٍ عهى انًُبفست  تسعى  في إطبر رسبنت جبيعت أسىاٌ       

وأَشطت دراسيت يتًيزة يذهيبً وإقهيًيبً في يجبالث انزراعت وعهىو انذيبة يٍ خالل تقذيى بزايج 

واالهتًبو  وتًُيت انبيئتودم يشكالته  وانبذث انعهًي وخذيت انًجتًعانزراعي وخذيبث نهتعهيى 

ىر وقصب انسكز واإلَتبج انسًكي وانذيىاَي وانذاجُى ببنًذبفظت دراسبث اإلبم وانتًبًجبالث 

وكذنك  االَفتبح عهى انىاليبث انشًبنيت يٍ انسىداٌ ديث تعتبز أسىاٌ انبىابت انجُىبيت نًصز عهى 

 افزيقيب . 
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 وحدة ضمان الجودة دليل كلية الزراعة والموارد الطبيعية

 

 صتشاييزيخ نهكهيخاإلدهذا  األ

تطمعػػات البيئػػة الداخميػػة والخارجيػػة لمكميػػة لصػػالم التػػدريس التػػي تسػػتجيب إلحتياجػػات و  تإعتمػػاد اسػػتراتيجيا -4
 .تحقيؽ توازف مناسب بيف التعميـ والبحث واإلرشاد وتنمية المشروعات

إعداد خريجيف بدرجة عالية مػف الكفػاءة عمػى جميػع المسػتويات لػدخوؿ سػوؽ العمػؿ والميػف الحػرة  ػي بيئػة  -2
 .تنا سية بالمجتمع المحمى وخارجو

يجاد  رص عمؿ لمخريجيفالتعاوف مع جميع  -3  .المستفيديف  ي تطوير ونشر التكنولوجيا وا 

 .نشر المعمومات المستمدة مف البحوث  ي شكؿ قابؿ لمتطبيؽ لجميع المستفيديف -4

 .تطوير مزارع الكمية لمتعميـ والبحوث التجريبية واإلنتاج التجار، -5

 .تقديـ الخدمات اإلستشارية -6

 .وير المستمر والتأىيؿ لإلعتمادإستمرار دعـ مشروع التط -7

 .تعزيز مخصصات مصادر الدعـ لممقومات البشرية والمادية بالكمية -8
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 وحدة ضمان الجودة دليل كلية الزراعة والموارد الطبيعية

 

 انكهيخ خشيذ يىاصفبد

 :  يمي ما عمي تشتمؿ لتحقيقيا التعميمية البرامج تيدؼ التيو  ة تأمؿ الكمي التي الخريج مواصفات إف

 والبسػتانية الحقميػة المحاصػيؿ وتػداوؿ وتصػنيع إنتػاج لطػرؽ قتصػاديةواإل العمميػة لألسػس دقيقػاا   يمػاا  يظيػر -4

دارة والحيوانية  .اأعمالي والريفية وا 

 بتقيػيـ المشػكالت تمػؾ حػؿ عمػى قدراتػو ويسػتخدـ اإلنتػاج، بػنظـ المتعمقػة قتصػاديةواإل التقنيػة المشػكالت حػددي  -2

 .ةدار واإل التنظيـ عمى القدرة مع التقنيات الحديثة ستخداـا  و 

 .ملمرب الزراعية األعماؿ يدير و بكفاءة المتاحة الموارد يستخدـ  -3

 .سميمة ستنتاجاتإ إلى ويصؿ نتائجيا، ويقيـ بحثية، أنشطة وينفذ يخطط  -4

 المجموعات مناقشات  ي بناءة مساىمة ويساىـ ،التوضيحية( وبالرسـو وشفاىة بكفاءة ) كتابة يتواصؿ  -5

 .تتصاالواإل  المعمومات نياتتق بكفاءة يستخدـ  -6

 .العالقة ذات واإلجتماعيو واألخالقية القانونية بالموضوعات الوعي يظير  -7

 التعمػيـ ممارسػة خػالؿ مػف المرحميػة حتياجاتػوإل الالزمػة المينيػة والمعػارؼ الميػارات ويضػيؼ ذاتو ويطور يقيـ  -8

 .بكفاءة(  ريؽ  ي والعمؿ والقيادة ةالمبادر  ميارات ) المينة وسموكيات جدارات ويبرز .المستمر

 البيئػة عمػى المحا ظػة مػع المسػتدامة والتنميػة األغذيػة إنتػاج مجػاالت  ػي العامػة والتوجيػات ىتمامػاتاإل يػدرؾ  -9

 .ةوالموارد الطبيعي
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 وحدة ضمان الجودة دليل كلية الزراعة والموارد الطبيعية

 

 انًعبييش األكبديًيخ

ييئة القومية لضماف جودة التعميـ ( التي إعتمدتيا الNARSتـ إتخاذ المعايير األكاديمية المرجعية القومية )
كأساس إلعداد البرامج التعميمية التي تتضمنيا الالئحة الحالية طبقاا لمخطة التنفيذية لمشروع التطوير المستمر 

 والتأىيؿ لإلعتماد لكي تتمكف الكمية  ي المستقبؿ مف التقدـ لمحصوؿ عمي اإلعتماد.

 (: 2يبدح ) 

 العمػـو  ػي البكػالوريوس درجػة الزراعػة والمػوارد الطبيعيػة كميػة مجمػس طمػب مػيع بنػاء أسػواف جامعػة تمػنم أ ( )

شػيادة تقػدير األربعػة سػنوات   يبعض البرامج   ي) مع جواز بياف التوجو الفرعي  التالية البرامج أحد  ي الزراعية
   (:المعطاة لمطالب

 يالحيوان اإلنتاج -2    ةعيالزرا جتماعيةاإلو العمـو اإلقتصادية  -4

  الموارد الطبيعية الزراعيةاألراضي و  -5      الزراعي الحيوية التكنولوجيا -4           اإلنتاج النباتي -3

 اليندسة الزراعية -8   وقاية النبات -7            ة واأللبافيغذاأل مـوع -6
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 وحدة ضمان الجودة دليل كلية الزراعة والموارد الطبيعية

 

 انكهيخ أقضبو

 :النحو التالي ي عميوى اا عممي اا قسم ثالثة عشرعمى الزراعة والموارد الطبيعية بجامعة أسواف  كمية تشمؿ
 

 ػزالرم القسػػػػػػػػػػػػـ ـ
 أ ؽ ز Agric. Economics and Extension اإلقتصاد واإلرشاد الزراعي 4
 أ ف ح Animal and Poultry Production اإلنتاج الحيواني والداجني 2
 ب س ف Horticulture البساتيف 3
 أ ـ ف Plant Pathology أمراض النبات 4
 ـ ؾ ز Agric. Microbiology الميكروبيولوجيا الزراعية 5
 و ر ث Genetics الوراثة 6
 ص ف ع Food Science and Technology عمـو وتكنولوجيا األغذية 7
 أ ؿ ب Diary Science and Technology عمـو وتكنولوجيا األلباف 8
 ص ـ ح Crop Science عمـ المحاصيؿ 9
 ـ ط ع Agric. Natural Resources الموارد الطبيعية الزراعية 41
 و ؽ ف Plant Production وقاية النبات 44
 ؾ ، ز Agric. Chemistry الكيمياء الزراعية 42
 ز ػى Agric. Engineering ندسة الزراعيةالي 43
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 وحدة ضمان الجودة دليل كلية الزراعة والموارد الطبيعية

 العمـو الزراعية:  يدرجة البكالوريوس  تمنم الكمية  ييا التييوضم البرامج الدراسية  التاليوالجدوؿ 
 
بداية الدراسة  ـ

 بالبرنامج
 التوجيات البرنامج

 ( ي)تبدأ الدراسة بيا 
 القسـ أو األقسػػاـ المعنية

4  
 
 
 
 
 
 
 
 

المستوإ 
 الثالث

 -المحاصيؿ  المحاصيؿ )المستوإ الرابع( اإلنتاج النباتي
 البساتيف )المستوإ الرابع( البساتيف

 اإلنتاج الحيواني اإلنتاج الحيواني )المستوإ الرابع( اإلنتاج الحيواني 2
 إنتاج الدواجف )المستوإ الرابع(

3 
 

 الحشرات اإلقتصادية النباتوقاية 
 )المستوإ الرابع(

 وقاية النبات
 النباتأمراض 

 مبيدات اآل ات )المستوإ الرابع(
 أمراض النبات )المستوإ الرابع(

العمـو اإلقتصادية   4
واإلجتماعية 
 الزراعية

 الزراعي واإلرشادقتصػاد اإل )المستوإ الرابع(الزراعي اإلقتصاد

 اإلرشاد الزراعي والمجتمع الريفي
 )المستوإ الرابع(

 عمـو األغذية 5
 و األلباف

 الصناعات الغذائية
 )المستو، الرابع(

 ةعمـو وتكنولوجيا األغذي
 يا األلبافعمـو وتكنولوج

 تكنولوجيا االلباف
 )المستو، الرابع(

األراضي والموارد  6
 الطبيعية الزراعية

 الموارد الطبيعية الزراعية األراضي والمياه )المستوإ الرابع(
 العمـو البيئية )المستوإ الرابع(

 الحيوية التكنولوجيا الحيوية التكنولوجيا 7
 )المستوإ الثالث(

 -اميكروبيولوجي –الوراثة 
 الكيمياء الزراعية

المستوإ  8
 األوؿ

 األقساـ المعنية بكميات اليندسة الزراعية اليندسة الزراعية
اليندسة والزراعة والموارد 

 الطبيعية والعمـو
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 وحدة ضمان الجودة دليل كلية الزراعة والموارد الطبيعية

 روط القبوؿ والقيد بالكميةشب( )

تػوزيعيـ عػف طريػؽ مكتػب التنسػيؽ أو * يتـ قبوؿ الطالب الحاصميف عمى الثانوية العامة أو ما يعادليا ممف يتـ 
المحػػوليف مػػف كميػػات أخػػرإ طبقػػا لمقواعػػد والشػػروط التػػي يضػػعيا المجمػػس األعمػػى لمجامعػػات وذلػػؾ لمدراسػػة بأحػػد 

 البرامج والتخصصات الفرعية التابعة ليا وذلؾ عمى النحو التالي: 

 طالب الثانوية العامة ) شعبة العمـو (: -4

مػػف المسػػتوإ الثالػػث لدراسػػة أحػػد البػػرامج  عتبػػاراا توإ األوؿ والثػػاني ثػػـ يػػتـ قيػػدىـ إىػػـ طػػالب يػػتـ قيػػدىـ بالمسػػ و
الموارد الطبيعية األراضي و  –جتماعية الزراعية قتصادية واإللعمـو اإلا -اإلنتاج النباتي  - الحيواني اإلنتاجالتالية: 
 وقاية النبات. -الزراعية  الحيوية التكنولوجيا - ة واأللبافيغذاألعمـو  – الزراعية

 (: طالب الثانوية العامة ) شعبة الرياضيات -2

 مف المستوإ األوؿ لدراسة برنامج اليندسة الزراعية. عتباراا وىـ طالب يتـ قيدىـ إ

يضع مجمس الكمية قواعد عامة لمقبوؿ بالبرامج الدراسية ) عدا برنامج اليندسػة الزراعيػة ( والتوجيػات الفرعيػة * 
لتحػػاؽ بكػػؿ ت الالزمػػة لإل سػػتيفاء المتطمبػػادأ تكػػا ؤ الفػػرص وا  ليػػا بحيػػث تكػػوف رغبػػة الطالػػب ومبػػالمختمفػػة التابعػػة 

 ىذه الالئحة.  يقبوؿ الطالب بنظاـ الدراسة   ياألساس  ىيبرنامج 

 ىناؾ حاالت أخرإ يجوز قبوليا لمدراسة بالكمية: *

ة أو كميػات العمػـو أو العمػـو الصػيدليالطالب الحاصموف عمى درجة البكالوريوس مف جامعػات معتػرؼ بيػا ومػف  -
شعبة التغذية وعمـو األطعمة( يجػوز قبػوليـ اإلقتصاد المنزلي ) شعبة التعميـ الزراعي( أوالعمـو الطبية أو التربية )

 – اإلنتاج الحيواني –حد البرامج اآلتية: اإلنتاج النباتي أ  يالعمـو الزراعية   يلمحصوؿ عمى درجة البكالوريوس 
 ويكوف، التكنولوجيا الحيوية الزراعية -ةالموارد الطبيعية الزراعياألراضي و  –واأللبافعمـو األغذية  –النبات  وقاية

 مػف إعفػائيـ ويجػوز األوؿ، المسػتو، مقػررات  ػي متحػافواإل مػف الدراسػة إعفػائيـ مػع الثػاني المسػتو،  ػي قبػوليـ

 طبقػاا  بكميػاتيـ درسػوىا المنػاظرة التػي بالنسػبة لممقػرراتالثاني وذلػؾ  المستو، بعض مقررات  ي واالمتحاف الدراسة

لس األقسػاـ اويكوف اإلعفاء بقرار مف مجمس الكميػة بعػد أخػذ رأإ مجػ الجامعات تنظيـ قانوف مف 471 المادة لحكـ
 )المسػتو، النيػائي المسػتو، اإلعفػاء عمػى مقػررات ذلػؾ يطبػؽ وال التعمػيـ والطػالب بالكميػة. شػؤوفلجنػة المعنية و 

 .لرابع(ا

الطػػالب الحاصػػموف عمػػى أ، مػػف درجػػات البكػػالوريوس يجػػوز حضػػورىـ كمسػػتمعيف لػػبعض المقػػررات الدراسػػية  -
د أخذ رأإ مجالس األقساـ المعنية، ويجوز لمكمية منحيـ شػيادة لمقواعد التي يحددىا مجمس الكمية بع بالكمية و قاا 

 نحيـ أ، درجة جامعية.متحانيـ ونجاحيـ  ييا دوف مإجتياز ليذه المقررات بعد إ
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 وحدة ضمان الجودة دليل كلية الزراعة والموارد الطبيعية

 َظبو انذساصخ ويقييــى انطالة

 (: 3 يبدح )

السػاعة المعتمػدة ) الوحػدة ( ىػي وحػدة قيػاس لتحديػد وزف و  ،يقـو النظاـ الدراسي عمى أساس الساعات المعتمدة
يػة صورة تمرينات نظر   ياألسبوع أو درس تطبيقات   يكؿ مقرر وىى تساوإ محاضرة نظرية مدتيا ساعة واحدة 
األسبوع أو  تػرة تػدريبات تطبيقيػة ميدانيػة واحػدة مػدتيا   يأو مناقشات وحوار أو تدريبات معممية مدتيا ساعتاف 

 األسبوع طواؿ الفصؿ الدراسي.  يأربع ساعات 

  (: 4 يبدح )

لعمميػة الشػفوية وامتحانػات اإل يعقبيػا عشر أسػبوعاا خمسة وتنقسـ السنة الدراسية إلى  صمييف دراسييف كؿ منيما 
إلػػى السػػنة  ثالػػث سػػييجػػوز لمجمػػس الكميػػة أف يقػػرر إضػػا ة  صػػؿ دراو  النيائيػػة لممقػػرر،التحريريػػة )التطبيقيػػة( و 

يػذا الفصػؿ الدراسػي، وتكػوف مػدة ىػذا الفصػؿ الدراسػي ل ختياريػاا إالدراسية و ى ىػذه الحالػة يكػوف تسػجيؿ الطػالب 
تضاعؼ عدد الساعات الدراسية األسبوعية المخصصػة لكػؿ متحاف النيائي عمى أف تثمانية أسابيع بما  يو مدة اإل

متطمبػػات  إسػػتيفاءأو  األعمػػى المسػػتوإ إلػػىنقػػؿ الطالػػب  إلػػىإذا أدإ ذلػػؾ  )مقػػرراف( مقػػرر 2مقػػرر، وبحػػد أقصػػى 
 أو أل، أسباب أخر، يراىا مجمس الكمية ضرورية. دراسة بعض المقررات

 (: 5يبدح ) 

سػػتيفاء متطمبػػات إلطالػػب وميولػػو العمميػػة وبنػػاء عمػػى ختيػػار اإل مفػػة و قػػاا يكػػوف توزيػػع الطػػالب عمػػى البػػرامج المخت
)عػػدا برنػػامج  التعمػػيـ والطػػالب بالكميػػة شػػؤوفالتخصػػص التػػي يحػػددىا مجمػػس الكميػػة بنػػاء عمػػى توصػػيات لجنػػة 

 ارإ.ختيالطالب المقيديف لدراسة أ، مقرر إويحدد مجمس الكمية الحد األدنى واألقصى لعدد  .(اليندسة الزراعية

 (:  6 يبدح )

ه مجمػس الكميػة عمػى أال ر لمنظػاـ الػذ، يقػر  التمرينات العممية و قػاا   يشتراؾ جب عمى الطالب متابعة الدروس واإلي
ولمجمػس الكميػة بنػاء عمػى طمػب مجػالس   ،% مف مجموع دروس كػؿ مقػرر عمػى حػده75ؿ نسبة حضوره عف تق

المقػررات التػي لػـ يسػتو ى  ييػا نسػبة   ػيمتحػاف النيػائي إلف يصدر قرار بحرماف الطالب مف ااألقساـ المختصة أ
متحػاف النيػائي  ييػا المقػررات التػي حػـر مػف التقػدـ لإل  ػي الحضور المقررة و ى ىذه الحالػة يعتبػر الطالػب راسػباا 

 ، إال إذامتحاف بدوف عػذر مقبػوؿف الطالب المتغيب عف اإلأذلؾ ش  ينو أىذه المقررات صفراا ش  يوتكوف درجتو 
ذا لعػذر قبػؿ أو أثنػاء  تػرة االمتحػاف، عمػى أف يتقػدـ بابعػذر مقبػوؿ عتباره غائباا إيقبمو مجمس الكمية ب قدـ عذراا  . وا 

يعتبػػر أدائػػو ليػػذا  االمتحػػاف،ستصػػدار قػػرار حرمانػػو مػػف دخػػوؿ إأثنػػاء  تػػرة  قبػػؿ أو حضػػر الطالػػب أحػػد االمتحانػػات
 متحاف كأف لـ يكف بمجرد صدور القرار.اإل
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 وحدة ضمان الجودة دليل كلية الزراعة والموارد الطبيعية

 (: 7 يبدح )

متحػاف التحريػر، النيػائي لفصػؿ الدراسػي، ويعقػد اإلختبارات دورية بواقع مرتاف عمى األقؿ لكػؿ مقػرر خػالؿ اإتعقد 
 .اسي الذ، ينتيي تدريس المقرر  يونياية الفصؿ الدر   يلممقرر 

 أل، مقرر مف المقررات الدراسية ساعتاف. التحرير،مدة االمتحاف  (: 8يبدح ) 

، والنيايػػة دراسػػيةنيايػػة كػػؿ  صػػؿ دراسػػي لجميػػع المقػػررات ال  ػػيمتحػػاف الشػػفو، ظػػاـ اإليطبػػؽ ن :( 9يــبدح ) 
 : التاليموزعة عمى النحو ( 411العظمى لدرجات كؿ مقرر دراسي مائة درجة )

و متحػاف العممػي، درجة لإل 21و مقرر،  لكؿ العظمي النياية مف درجة 61 النيائي التحرير، متحافلإل يخصص -أ
 .ختبارات الدوريةات لألعماؿ الفصمية موزعة عمى اإلدرج 41و متحاف الشفو، النيائي، درجات لإل 41

 متحػافواإل % 31 الشػفو، متحػافواإل الفصػمية لألعمػاؿ يخصػصي( عممػ بػدوف( النظريػة المقػررات حالػة ػي  -ب

 .مقرر لكؿ العظمي النياية مف وذلؾ  %71 التحرير، النيائي

 متحػافولإل % 31 الشػفو، متحػافواإل الفصػمية لألعمػاؿ يخصػص نظػر،( بػدوف) العمميػة المقػررات حالػة  ػي -ج
 .رمقر  لكؿ العظمي النياية مف %71النيائي  العممي

 .النيائي التحرير، متحافلإل المخصصة مف الدرجة % 31 عمى الحصوؿ المقرر  ي الطالب لنجاح يشترط -د

 (: 11 ) يبدح

 ةخمس مف متحافاإل لجنة تشكؿ أف عمى المقررات لجميع الدراسي ؿالفص نياية  ي الشفو، متحافاإل نظاـ يطبؽ
مجموعة مف الطالب عددىـ خمسة طالب ما لـ يكف عدد لالعممي  القسـمجمس  يختارىـ التدريس أعضاء ىيئة

 تنظيـ لقانوف التنفيذية الالئحة مف( 291) بالمادة الواردة بالقواعد لتزاـاإل  مع طالب المقرر أقؿ مف ذلؾ،

 .ىذا الصدد  ي امعاتالج

  (: 11يبدح ) 

يحصػؿ الطالػب  بشػأنو، درجػات لػو ترصػد وال المقػرر متحػافإ  ػي غائبػاا  متحػاف التحريػر،اإل  ػي الغائػب الطالػب يعتبر
تقػدير مقبػوؿ إذا حصػؿ   ػيمقرر سبؽ رسوبو  يو أو تغيػب عنػو بغيػر عػذر مقبػوؿ عمػى أعمػى درجػة   يالناجم 

 حصؿ عميو. الذ،و. أما إذا تغيب بعذر مقبوؿ  يحسب لو تقدير النجاح عمى تقدير أعمى عند نجاحو  ي
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 وحدة ضمان الجودة دليل كلية الزراعة والموارد الطبيعية

  -:مية بالنسبة لطالب المستوإ األوؿحاالت الفصؿ مف الك (:  12يبدح ) 

 وحاقػػتلة  صػػوؿ دراسػػية( إل عػػوحػػده دراسػػية عمػػى األقػػؿ خػػالؿ العػػاميف األولػػيف )أوؿ أرب 31إذا لػػـ يجتػػاز الطالػػب 
 لفػرص الرسػوب المنصػوص عمييػا راعاة ذلؾ حتى ال يتعرض لمفصؿ مف الكمية طبقػاا ويجب عمى الطالب م ،بالكمية

  -:تفيد التيو ( 81المادة )الئحة التنفيذية لقانوف الجامعات لبا

  .المستوإ األوؿ  يطالب المستوإ األوؿ: ليـ  رصتاف  قط لمبقاء  -

  .كنظامييف و رصة واحدة مف الخارج يالثانالمستوإ   يطالب المستوإ الثانى: ليـ  رصتاف  قط لمبقاء  -
 .لث كنظامييف وثالث  رص مف الخارجالمستوإ الثا  يطالب المستوإ الثالث: ليـ  رصتاف  قط لمبقاء  -

ذا  ،المسػتوإ الرابػع كنظػامييف وثػالث  ػرص مػف الخػارج  ػيطالب المستوإ الرابػع: ليػـ  رصػتاف  قػط لمبقػاء  - وا 
مقررات ىذا المستوإ )وذلؾ بصرؼ النظر عف المقررات المتخمفة مف مستويات رسبوا  يما ال يزيد عف نصؼ عدد 

 .حتى يتـ نجاحيـ متحافاإل  ي سابقة( ُرخص ليـ

 :انتقييى (: َظبو 13يبدح ) 

 مقػرر كػؿ قريف تخصيصيا تـ التي المعتمدة الساعات نظاـ الالئحة تتبعي: الدراس لممقررات النقاط حتسابإ نظاـ -أ

 الفعميػة لمػدرجات المئويػة لمنسػبة طبقػاا  المقػرر  ػي عمييػا يحصػؿ التػي النقػاط وعػدد الطالب تقدير ديدتح دراسي ويتـ

 -:التالي بالجدوؿ المدرجة لمفئات و قاا  الفصؿ الدراسي خالؿ أدائو لتقييـ

 النقاط التقدير المكا ئ لمدرجة المئوية النسبة
 A+ 4 )+( ممتاز %  أكثر95

 A 3.7 ممتاز %95أقؿ مف  -% 91
 A- 3.4 (-ممتاز ) %91أقؿ مف  -% 85
 B+ 3 جيد جدا)+( %85أقؿ مف  -81%
 B 2.7 جيد جداا  %81أقؿ مف  -75%
 C+ 2.3 جيد )+( %75أقؿ مف  -% 71
 C 2 جيد %71أقؿ مف  -% 65
 D+ 4.7 مقبوؿ )+( %65أقؿ مف  -61%
 D 4.3 مقبوؿ %61أقؿ مف  -% 55
 D- 4 (-مقبوؿ) %55أقؿ مف  -% 51

 صفر F راسب %51أقؿ مف 
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 وحدة ضمان الجودة دليل كلية الزراعة والموارد الطبيعية

 : الفصمي المعدؿ – ب

 3 إلي ويقرب الواحد الدراسي الفصؿ خالؿ درسيا التي المقررات  ي نقاط مف الطالب عميو يحصؿ ما متوسط ىو
 :يمي ماك عشرية ويحسب أرقاـ

 

 = الفصمي المعدؿ
 (دراسي مقرر كؿ نقاط ×لممقرر  المعتمدة ساعاتال عددمجموع حاصؿ ضرب )

 المقررات  ي الفصؿ ليذه المعتمدة الساعات جمع حاصؿ
 

 :التخرج تقدير حساب -ج

 :يمي( ويتـ حسابو كما  GPA المعدؿ التراكمي ) -4

 

 = التراكمي المعدؿ
 نقاط كؿ مقرر تـ اجتيازه( × لممقرر المعتمدة الساعات عددمجموع حاصؿ ضرب )

 التي تـ إجتيازىاالمقررات  ليذه المعتمدة الساعات جمع حاصؿ
 
 : يمي حسابيا كما يتـ لمتخرج المئوية النسبة -4

 

 النسبة المئوية لمتخرج =
 411 × الدراسية مستويات األربع  ي الطالب عمييا الحاصؿ الدرجات مجموع

 لممقررات العظمي الدرجات مجموع
 
متحػاف وز السػماح لمطالػب بػدخوؿ اإل، ويجػ 4.3تراكمػي لمطالػب عنػد التخػرج عػف يجب أال يقؿ التقدير العاـ ال –د
 .النقاط المطموبة إلىبعض المقررات األخرإ عند عدـ حصولو عمى ىذا المعدؿ وذلؾ لموصوؿ   ي

 
 (: 14 ) يبدح

  صػوؿ ثمانية مف تتكوف جامعية سنوات أربع عف تقؿ ال الزراعية العمـو  ي البكالوريوس درجة لنيؿ الدراسة مدة -أ

 .دراسية

الواحػد،  الدراسػي لمفصؿ وحدة( 24) أقصي وحدة( وبحد 42) أدنى بحد الدراسية المقررات بتسجيؿ لبالطا قـوي -ب
 .ودالحد ىذه عف التجاوز الفصؿ عدـ أو التخرج لدواعي الكمية لمجمس ويجوز
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 وحدة ضمان الجودة دليل كلية الزراعة والموارد الطبيعية

 (: 15ح ) يبد

 طبقػاا  الدراسػة سػنوات عمػىة مقسػم معتمػدة( سػاعة ) دراسػية وحػدة 441 جتيػازإب الدراسػة  تػرة خػالؿ الطالػب يقػـو

 :التالي لمجدوؿ

 الساعات المعتمدة المستويات
 برنامج شعبة الرياضيات برامج شعبة العمـو

 )اليندسة الزراعية(
 :والثاني األوؿ المستوإ
 إجبارية مقررات -4

 ختياريةإ مقررات -2

 
57 
45 

 
72 
--- 

 :والرابع الثالث المستوإ
 إجبارية مقررات -4

 اختيارية مقررات -2
 تدريب ميداني

 
54 
44 
3 

 
45 
21 
3 

 441 441 الوحدات مجموع

 (: 16 ) يبدح

 والطالب التعميـ وفئش لجنة توصية عمي بناء التدريس ىيئة عمي بالكمية المقيديف الطالب بتوزيع الكمية مجمس يقـو
رشػاده الدراسػية ميولػو  ػي مناقشػة الطالػبوبعػد  عػدا ) وميولػو تتفػؽ التػي والتوجيػات والتخصصػات البػرامج نحػو وا 

 يقػـو التػي المقػررات عػف المسػئوؿ ىو والطالب ستشارياا،إ المرشد األكاديمي رأ، ويعتبر ،برنامج اليندسة الزراعية(

 .رغبتو عمي بناء  ييا بالتسجيؿ

 يُظيًيخ: (: أحكبو 17( يبدح

 بنػاء الكميػة مجمػس ويحػددة. الدراسػ بدايػة مػف أسابيع ستة بعد العممية بيذه القياـ لمطالب يجوز ال :مقرر إسقاط -أ
 الفتػرات يحػدد عتػذار( كمػاإ – إسػقاط – نسػحابإ – التسجيؿ )إضا ة نظاـ والطالب التعميـ شؤوف توصية لجنة عمي

 .السابقة لمحاالت والقواعد المنظمة الزمنية

 أف لتاليبا وعميو الخامس الدراسي الفصؿ بداية قبؿ لرغباتو و قاا  الدراسي البرنامج يحدد أف الطالب عمي يجب -ب

 يجوز وال الشأف، ىذا  ي الكمية مجمس يقرره لما وطبقاا  البرنامج ىذا  ي لمتسجيؿ المؤىمة يراعي كا ة الشروط

التعميـ والطالب  شؤوفال بموا قة مجمس الكمية بناء عمى توصية مف لجنة إ لو البرنامج الدراسي يغير أف لمطالب
 .مج اآلخرالمقررات المؤىمة لمبرناجتيازه بالكمية مع إ
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 عمػي المحتويػات ىػذه وتعػرض بتدريسػيا يقػـو التػي المقػررات لمحتويػات توصػيؼ بإعػداد قسػـ مجمػس يقـو كؿ -ج

 الكمية مجمس ويعتمدىا بالكمية، والطالب التعميـ وفئش لجنة بمشاركة بذلؾ الكمية مجمس يكمفيا التي المجاف المعنية

 .المقررات ىذه تدريس يعم القائميف التدريس ىيئة ممزمة ألعضاء وتعتبر

اإلعادة  و رص اإلنذار نظاـ كذلؾو  مقرر بكؿ الدرجة متوسط حيث مف والكمية لمجامعة العاـ لمنظاـ الطالب يخضع -د
 بالجامعػة الخاصػة والموائم والقوانيف القواعد كا ةو  القيد ووقؼ المقبولة واألعذار القيد إعادة أو الجامعة مف والفصؿ

 .وتعديالتو 4972 لسنة ) 49 ( رقـ الجامعات تنظيـ لقانوف التنفيذية الالئحة مواد مع يتفؽ بماو والكمية 

 المقػرر رقػـ يتبعػو ثػـ ،المقػرر يتبعػو الػذ، العممي لمقسـ أحرؼ ثالثة عمي يحتو،لممقررات:  الكود، الرقـ نظاـ - ػى

 .سـالق داخؿ ورقـ المقرر ،الدراسي المستوإ تشمؿ والتي المحددة لمقواعد طبقاا 

ات الطالبيػة مػف جمعيػات والتنظيمػ األنشػطة الجامعػات تنظػيـ قػانوفب المنظمػة لمػوائم طبقػاا  الكميػة مجمػس يحدد -و
تحاد طالب ونشاط األسر وغيرىا  .عممية وا 

 تحػذيراا  الطالػب ويعطي األكاديمي المرشد تقييـ عمي بناءاا دوري الطمبة بمتابعة والطالب التعميـ وفئش لجنة تقـو -ؾ

 درجػات ويحػدد ىػذه المتابعػة مسػتويات الكميػة مجمػس ويعتمػد متػدني لػو الدراسػي المسػتو، ظير إذا تو الدراسيةبحال

 .الطالب لنشاط تستحؽ المتابعة التي التدني

 (: 18 ) يبدح

ذا إ الثالػث المسػتوإ  ػي ويقيػد دراسػية، وحػدة ( 31 ) عػف يقؿ ال  يما ناجحاا  كاف إذا الثاني المستوإ  ي الطالب يقيد
(  415 )ف ع يقؿ ال  يما ناجحاا  إذا كاف الرابع المستوإ  ي ويقيد ، دراسية وحدة ( 72 ) عف يقؿ ال  يما كاف ناجحاا 

 .دراسية وحدة
 (: 19 ) يبدح

 )المتطمب السابؽ( لممقػرراتالسابؽ  المقرر جتيازهإ بعد األعمى بالمستويات المختمفة المقررات بدراسة لمطالب يسمم
ليذا المقػرر.  المطموبة األولية المقررات  ي نجاحو تـ إذا إال أعمى مقرر  ي الطالب تسجيؿ يتـ وال ،وجدتإذا  األعمى
متحػاف لإل أدائيػـ ويكػوف المقػرر لتدريس التالية المواعيد  ي التسجيؿ إعادة ليـ يحؽ ما مقرر  ي الراسبوف والطالب

 .الدارسيف الطمبة لباقي متحافاإل مواعيد مع

 (: 21)  يبدح

 متحاناتا  و  مقررات عدا  يما وذلؾ  ييا االمتحاف أداء مف أو الدراسة مقررات بعض حضور مف الطالب يعفي أف يجوز
 عممػي معيػد أو جامعيػة كميػة  ي تعادليا امتحانات بنجاح أد، أو تعادليا مقررات حضر أنو ثبت إذا -الرابع المستو،

 المختصػة األقسػاـ مجػالس أو القسػـ مجمػس رأ، أخػذ وبعػد ميػة،مجمػس الك قتػراحإ عمي بناء الجامعة مف معترؼ بو
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 قانوف مف ) 36 ( المادة بحكـ اإلخالؿ دوف وذلؾ ) تنظيـ الجامعات لقانوف التنفيذية الالئحة مف 471 لممادة )طبقاا 

 النيائي. المستو، مقررات عمي ذلؾ وال يطبؽ الجامعات تنظيـ

 (: 21)  يبدح

داخؿ األقساـ المختمفة  ساعة معتمدة عمى األقؿ تدريبا صيفياا  72ا بنجاح دراسة يؤدإ الطالب الذيف أتمو  -أ
 415كما يؤدإ الطالب الذيف أتموا بنجاح دراسة  ساعات يومياا. 8بالكمية لمدة أربعة أسابيع عمى األقؿ بواقع 

ساعات  8ى األقؿ بواقع أسابيع عم 4خالؿ  ترة الصيؼ لمدة  متخصصاا  ميدانياا  ساعة معتمدة عمى األقؿ تدريباا 
لمقترحات األقساـ العممية  يومياا  ى مراكز اإلنتاج ومراكز الخدمات الزراعية والمصانع والمؤسسات الزراعية و قاا 

، ولمجمس الكمية الحؽ  ي تحديد أماكف التدريب ونظاـ توزيع الطالب المتخصصة وبعد موا قة مجمس الكمية
 .لتدريبونظاـ المتابعة والتقييـ لعممية ا

 أوالمتخمفػيف  لمطػالب يسػمم أف ويجػوز، التػدريبىػذا  بنجػاح أتمػوا الػذيف لمطػالب إال التخػرج شػيادة تمنم الو  -ب

 .التخرج قبؿ بأدائو التدريب  ي الراسبيف

 (:22) يبدح

المعػالـ وذلػؾ لزيػارة  العربيػة مصػر جميورية داخؿ عممية برحالتالمستو، الثالث والرابع لجميع البرامج  طالب يقـو
وذلػؾ خػالؿ الفصػؿ الدراسػي الثػاني ولمػدة أسػبوع بخػالؼ  العممية، لدراستيـ مكمالا  جزءاا  وتعدالزراعية والصناعية، 

 ػي بدايػة كػؿ عػاـ دراسػي أمػاكف وبرنػامج وموعػد قيػاـ الرحمػة بنػاء ويحدد مجمس الكمية أياـ السفر ذىاباا وعودة، 
 ممية  ي خططيا التدريسية.عمي مقترحات األقساـ التي تدخؿ الرحالت الع

 (: 23 ( يبدح

لمجمس الكمية أف ينظـ دورات تدريبية تنشيطية  ي الموضوعات التي تدخؿ  ي إختصاص الكميػة و قػاا لمػنظـ التػي 
 يضعيا مجمس الجامعة بناءاا عمي إقتراح مجمس الكمية.

 (: 24 ( يبدح

والعمميػة والتجييػزات الفنيػة إنشػاء بػرامج أخػر، بعػد لمجمس الكمية و ؽ مقتضي الحاؿ وتوا ر اإلمكانيػات البشػرية 
 إعداد قائمة مقررات كؿ برنامج وأخذ موا قة كؿ مف مجمس الجامعة والمجمس األعمي لمجامعات.
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 وحدة ضمان الجودة دليل كلية الزراعة والموارد الطبيعية

 وانًقشساد انذساصيخ انجشايذ

 : انجشايذ انتي يجذأ يٍ انًضتىي انخبنجأولا 

 –التكنولوجيا الحيوية الزراعية –نتاج النباتي اإل  – لحيوانينتاج ااإل  –جتماعية الزراعية )العمـو اإلقتصادية واإل
 (وقاية النبات –لباف عمـو األغذية واأل  –الموارد الطبيعية الزراعية األراضي و 

 
 ) متطلبات الكلية ( جبارية لجميع البرامجمقررات إ -1

 الرقـ الكود،الرمز و  المقػػػػػػرر عدد الساعات
 نظر، عممي
 414ز  يزية عاـلغة انجم 2 -
 212 ز ليمبادئ الحاسب اآل 4 2
 (214)أ ؽ ز  3 ز نسافالمشكمة السكانية وحقوؽ اإل  2 -
 314ز نجميزية  نية زراعية متخصصةلغة إ 2 -
 415ز  تدريب ميداني 3 -
 .يداني* مقررات نجاح أو رسوب وال تضاؼ درجاتيا إلي المجموع التراكمي لمطالب بإستثناء مقرر التدريب الم

 
 جبارية من خارج الكلية قائمة مقررات إ -2

 الرمز والرقـ الكود، المقػػػػػػرر عدد الساعات
  نظر، عممي ساعة معتمدة

 صحة حيواف سماؾاألمراض الحيواف والدواجف و أ 2 2 3
 ( 345) ص ح 

 414ز  نجميزية عاـلغة إ 2 - -
 212ز  مبادئ الحاسب اآللي 4 2 -

 .حيواف يدرس بكمية الطب البيطر،* مقرر صحة ال
  .* مقرر لغة انجميزية عاـ يدرس بكمية االداب

  .لي يدرس بكمية العمـو* مقرر الحاسب اآل
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 وحدة ضمان الجودة دليل كلية الزراعة والموارد الطبيعية

 لهذه البرامج ول و الثاني (ة لإلعداد التمهيدي ) المستوي األالمقررات الدراسي

  ( ةمعتمد ساعه 75: مقررات إجبارية )  ولا أ

 المتطمب السابؽ
 لساعاتعدد ا

الرمز والرقـ  المقػػػػػػػرر
ساعة  الكود،

 نظر، عممي معتمدة

 414أ ؽ ز  اإلحصاءمبادئ  ي عمـ اإلقتصاد و  2 2 3 
 414أ ـ ف  تقسيـ( –تشريم  -جيو ) مور ولنبات زراعي  2 2 3 
 414و ؽ ف  حيواف زراعي عاـ 2 2 3 
 414ـ ط ع  رصاد الجوية يزياء التربة واأل  2 2 3 
 414أ ف ح  سماؾأساسيات اإلنتاج الحيواني والداجني واأل 2 2 3 
 414ؾ ، ز  4كيمياء عضوية  2 2 3 
 414ص ف ع  أساسيات الصناعات الغذائية 2 2 3 

 414ـ ح ص  أساسيات المحاصيؿ 2 2 3 نبات زراعي
 414ب س ف  أساسيات البساتيف 2 2 3 نبات زراعي

 412ؾ ، ز  (الطبيعية)زيائية يالكيمياء الف 2 2 3 
 413و ؽ ف  أساسيات وقاية نبات 2 2 3 

 214أ ؿ ب  أساسيات عمـ األلباف 2 2 3 كيمياء عضوية
 4زراعية  كيمياء حيوية

 214ـ ؾ ز  ميكروبولوجيا زراعية عاـ 2 2 3 نبات زراعي –

 4زراعية  كيمياء حيوية
 214و ر ث  وراثة عاـ 2 2 3 نبات زراعي –

رشاد زراعيماع ريفي و إجت 2 - 2   212أ ؽ ز  ا 
 214ـ ح ص  قوانيف زراعيةتشريعات و  2 - 2 
 212و ؽ ف  حشرات عاـ 2 2 3 
 212ـ ط ع  الموارد الطبيعيةأساسيات عمـ البيئة و  2 - 2 
 213ؾ ، ز  4كيمياء حيوية زراعية  2 2 3 
 214ـ ط ع  المياهأساسيات عمـو األراضي و  2 2 3 
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 وحدة ضمان الجودة دليل كلية الزراعة والموارد الطبيعية

 ساعة ( 17ررات اإلختيارية للمستوي األول والثاني ) : المقثانياا 

ختيارية )المستوإ األوؿ والثاني( الذ، يتحدد عمى أساسيا برنامج تخصص كؿ يوضم الجدوؿ التالي المقررات اإل
معتمدة( مف البرنامج الذ، ساعات  9طالب والذ، يبدأ مف المستو، الثالث ويختار الطالب ثالث مقررات تعادؿ )

 6لتحاؽ بو عمى أف تشمؿ تمؾ المقررات جميع التخصصات داخؿ البرنامج باإلضا ة إلى مقرارات تعادؿ )إل يريد ا
 -( طبقا لمجدوؿ التالي:ساعة معتمدة 45ف آخريف بإجمالي )ساعات معتمدة( مف برنامجي

 المقػػػػػػػرر الرمز والرقـ الكود، البرنامج
 عدد الساعات

 ساعة معتمدة عممي نظر،

الموارد راضي و األ 
 الطبيعية الزراعية

 3 2 2 الموارد األرضية والمائية 215ـ ط ع 
 3 2 2 تموث األراضي والماء والنبات 213ـ ط ع 
 3 2 2 نظـ المعمومات الجغرا ية 416 ـ ط ع

 
 اإلنتاج النباتي

 3 2 2 إنتاج محاصيؿ الحقؿ 212 ـ ح ص
 3 2 2 إنتاج البساتيف 212ب س ف 
 3 2 2 أساسيات تربية النبات 413ـ ح ص 

 اإلنتاج الحيواني

 3 2 2 أساسيات تربية حيوانات المزرعة 412أ ف ح 
 3 2 2 أساسيات  سيولوجيا الحيواف والدواجف 213أ ف ح 
 3 2 2 أساسيات تغذية ورعاية الحيواف 214أ ف ح 
 3 2 2 أساسيات تغذية ورعاية الدواجف 215أ ف ح 

 عموـ األغذية
 األلبافو 

 3 2 2 كيمياء وتحميؿ المبف ومنتجاتو 212أ ؿ ب 
 3 2 2 األىمية الغذائية والصحية لأللباف 213أ ؿ ب 

 3 2 2 ميكروبيولوجيا األغذية 212ص ف ع  
 3 2 2 تغذية إنساف 417 ص ف ع

التكنولوجيا الحيوية 
 الزراعية

 3 2 2 كيمياء تحميمية 414ؾ إ ز 
 3 2 2 طبيقيةوراثة ت 212و ر ث 
 3 2 2 الميكروبات الصديقة 212ـ ؾ ز 

العموـ اإلقتصادية 
 جتماعية الزراعيةواإل

 3 2 2 إقتصاد زراعي )مدخؿ( 413أ ؽ ز 
 3 2 2 إرشاد زراعي    215أ ؽ ز 
 3 2 2 إقتصاديات موارد طبيعية وبيئية  216أ ؽ ز 

 نباتالوقاية 

 3 2 2 أساسيات المبيدات   215و ؽ ف 
 3 2 2 أساسيات نحؿ العسؿ ودودة الحرير 412و ؽ ف 
نتشار مسببات أمراض النبات   412أ ـ ف   3 2 2 بيئة وا 
 3 2 2  سيولوجيا النبات   213أ ـ ف 
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 وحدة ضمان الجودة دليل كلية الزراعة والموارد الطبيعية

 جدول يبين توزيع المقررات للمستوي األول والثاني

 المستوي األول

 الفصل الدراسي األول:

الرقـ الرمز و 
 المقػػػػػػػرر الكود،

 عدد الساعات الدراسية
 ساعة معتمدة العممي النظر،

 3 2 2 مبادئ  ي عمـ اإلقتصاد واإلحصاء 414أ ؽ ز 
 3 2 2 الكيمياء الفيزيائية )الطبيعية( 412ؾ ، ز 
 3 2 2 تقسيـ( –تشريم  -نبات زراعي ) مور ولوجي 414أ ـ ف 
 3 2 2 حيواف زراعي عاـ 414و ؽ ف 
 3 2 2 تربة واألرصاد الجوية يزياء ال 414ـ ط ع 
 3 2 2 أساسيات اإلنتاج الحيواني والداجني واألسماؾ 414أ ف ح 
 - - 2 لغة إنجميزية عاـ 414ز 

 48 المجموع
 

 الثاني: الفصل الدراسي

الرقـ الرمز و 
 المقػػػػػػػرر الكود،

 عدد الساعات الدراسية
 ساعة معتمدة العممي النظر،

 3 2 2 4ضوية كيمياء ع 414ؾ ، ز 
 3 2 2 أساسيات وقاية النبات 413و ؽ ف 
 3 2 2 أساسيات البساتيف 414ب س ف 
 3 2 2 أساسيات المحاصيؿ 414ـ ح ص 
 3 2 2 أساسيات الصناعات الغذائية 414ص ف ع 
 3 2 2 مقرر إختيار، 

 48 المجموع
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 وحدة ضمان الجودة دليل كلية الزراعة والموارد الطبيعية

 المستوي الثاني

 الفصل الدراسي األول:

الرقـ الرمز و 
 مقػػػػػػػررال الكود،

 عدد الساعات الدراسية
 ساعة معتمدة العممي النظر،

 3 2 2 4كيمياء حيوية زراعية  213ؾ ، ز 
 3 2 2 أساسيات عمـ األلباف 214أ ؿ ب 
 3 2 2 والمياه أساسيات عمـو األراضي 214ـ ط ع 
رشاد زراعي 212أ ؽ ز   2 - 2 إجتماع ريفي وا 
 2 - 2 عيةتشريعات وقوانيف زرا 214ـ ح ص 
 3 2 2 مقرر إختيار، 
 3 2 2 مقرر إختيار، 
 - 2 4 اآلليمبادئ الحاسب  212ز 

 49 المجموع
 

 الفصل الدراسي الثاني:

الرقـ الرمز و 
 المقػػػػػػػرر الكود،

 عدد الساعات الدراسية
 ساعة معتمدة العممي النظر،

 3 2 2 حشرات عاـ 214و ؽ ف 
 3 2 2 زراعية عاـميكروبيولوجيا  214ـ ؾ ز 
 3 2 2 وراثة عاـ 214و ر ث 
 2 - 2 الطبيعيةأساسيات عمـ البيئة والموارد  212ـ ط ع 
 3 2 2 مقرر إختيار، 
 3 2 2 مقرر إختيار، 

 - - 2 المشكمة السكانية وحقوؽ اإلنساف (214)أ ؽ ز  3ز
 47 المجموع
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 وحدة ضمان الجودة دليل كلية الزراعة والموارد الطبيعية

 يات اإلعداد التخصصي(المقررات الدراسية للمستويين الثالث والرابع )مستو
 جتماعية الزراعية العلوم اإلقتصادية واإل برنامج -أول:

 )المستوإ الثالث والرابع( قتصادية واإلجتماعية الزراعيةامج العمـو اإلمقررات برن
 -مقررات إجبارية: -4

 :إلجبارية الموضحة بالجدوؿ التاليساعة معتمدة مف المقررات ا 54يدرس الطالب 

 ـ
لرقـ الرمز وا
 الكود،

 المقػػػػػػػرر
 عدد الساعات

 ساعة معتمدة عممي نظر،
 أوالا: مقررات إجبارية مف البرنامج

 3 2 2 جتماعيا  قتصاد، و إإحصاء  317أ ؽ ز   4
 3 2 2 تمويؿ زراعي 318أ ؽ ز   2
 3 2 2 قتصاديات اإلنتاج الزراعيإ 319 أ ؽ ز 3
 3 2 2 تسويؽ المنتجات الزراعية 341أ ؽ ز  4
 3 2 2 قتصادية وسياسة زراعيةتنمية إ 344 أ ؽ ز 5
 3 2 2 تحميؿ األسعار المزرعية 342 أ ؽ ز 6
 3 2 2 إدارة المزارع 449 أ ؽ ز 7
 3 2 2 تقييـ المشروعات المزرعية 421أ ؽ ز   8
 3 2 2 محاسبة تكاليؼ مزرعية 424أ ؽ ز   9
 3 2 2 بيعية بالريؼتنمية الموارد البشرية والط 422أ ؽ ز   41
 3 2 2 تخطيط وتقييـ البرامج اإلرشادية 423أ ؽ ز  44
 3 2 2 التجارة الزراعية الدولية 424أ ؽ ز   42

 : مقررات إجبارية مف خارج البرنامجثانياا 
 3 2 2 إدارة المحميات الطبيعية 424ـ ط ع  43
 3 2 2 منتجات لبنية عامة 317أ ؿ ب  44
 3 2 2 اج خضرإنت 344ب س ف  45
 3 2 2 الدواجفإنشاء مزارع  346أ ف ح  46
 3 2 2 تجاىات الحديثة لمكا حة اآل اتاإل  431و ؽ ف  47
 3 2 2 تكنولوجيا المحـو واألسماؾ ومنتجاتيا 445ص ف ع  48

 .(: لغة إنجميزية  نية متخصصة 314مقرر ) ز  -4 باإلضا ة إلى* 
 .ساعات معتمدة 3تدريب بواقع  (: 415) ز  مقرر -2 
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 وحدة ضمان الجودة دليل كلية الزراعة والموارد الطبيعية

  -مقررات اختيارية: -2

 قتصاد زراعيتوجو إ) أ ( 

 :المقررات الموضحة بالجدوؿ التاليمف قائمة  ساعة معتمدة 44يدرس الطالب 

الرمز والرقـ  ـ
 المقػػػػػػػرر الكود،

 عدد الساعات
 ساعة معتمدة عممي نظر،

 3 2 2 قتصاديات الموارد المائية واألرضيةإ 344أ ؽ ز  4
 2 - 2 قتصاديات الدوؿ العربيةإ 346أ ؽ ز  2
 3 2 2 ةيقتصاديات العمالة الزراعإ 347أ ؽ ز  3
 3 2 2 محاسبة وتسويؽ 348أ ؽ ز  4
 3 2 2 قتصاد،اإل لي  ي التحميؿاآلحاسب الستخداـ إ 425أ ؽ ز  5
 2 - 2 قتصاديات الدوؿ األ ريقيةإ 427أ ؽ ز  6
 3 2 2 الزراعي نظـ التسويؽ 428أ ؽ ز  7

 

 اإلرشاد الزراعي والمجتمع الريفي توجو ( ب) 

 المقررات الموضحة بالجدوؿ التالي:ساعة معتمدة مف قائمة  44يدرس الطالب 

الرمز والرقـ  ـ
 عدد الساعات المقػػػػػػػرر الكود،

 ساعة معتمدة عممي نظر،
 3 2 2 تنمية المجتمع الريفي المحمي 343أ ؽ ز  4
 3 2 2 تخطيط وتقييـ مشروعات التنمية الريفية 345ز  أ ؽ 2
 3 2 2 رشاد الريفياإل  334أ ؽ ز  3
 3 2 2 منظمات ومؤسسات ريفية 426أ ؽ ز  4

 ػػػػي مجػػػػاؿ العمػػػػـو  تطبيقػػػػات الحاسػػػػب اآللػػػػي 429 أ ؽ ز 5
 2 2 4 جتماعيةاإل

 3 2 2 النظريات اإلجتماعية المعاصرة 431 أ ؽ ز 6
 3 2 2 رشاد،ت اإلتصاؿ اإل ميارا 432أ ؽ ز  7
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 وحدة ضمان الجودة دليل كلية الزراعة والموارد الطبيعية

 برنامج اإلنتاج الحيواني -:ثانياا 

 )المستوإ الثالث والرابع( اإلنتاج الحيوانيمقررات برنامج 

   -مقررات إجبارية: -4

  :إلجبارية الموضحة بالجدوؿ التاليساعة معتمدة مف المقررات ا 54يدرس الطالب 

الرمز والرقـ  ـ
 المقػػػػػػػرر الكود،

 اعاتعدد الس

 ساعة معتمدة عممي نظر،

 مقررات إجبارية مف البرنامج :أوالا 
 3 2 2 تغذية الحيواف 316أ ف ح  4
 3 2 2  سيولوجيا التناسؿ والتمقيم الصناعي 317أ ف ح  2
درار المبف 318أ ف ح  3  3 2 2  سيولوجيا النمو وا 
 3 2 2 قممةالغدد الصماء واأل 319أ ف ح  4
 3 2 2 سيولوجيا الدواجف  341أ ف ح  5
 3 2 2 تغذية الدواجف 344أ ف ح  6
 3 2 2 تحسيف وراثي لمحيواف والدواجف 342أ ف ح  7
 3 2 2 نظـ اإلنتاج الحيواني 448أ ف ح  8
 3 2 2 مزارع سمكية 449أ ف ح  9
 3 2 2 تكويف وتحميؿ العالئؽ 421أ ف ح  41
 3 2 2 ج الحيوانيالتقنيات الحديثة  ي اإلنتا 424أ ف ح  44
 3 2 2  سيولوجيا وتغذية األسماؾ 422أ ف ح  42

 ثانياا: مقررات إجبارية مف خارج البرنامج
 3 2 2 ميكروبيولوجيا تطبيقية 441ـ ؾ ز  43
 3 2 2 إنتاج محاصيؿ العمؼ والمراعي 424ـ ح ص  44
 3 2 2 الكيمياء الطبيعية لمبف ومنتجاتو 421 أ ؿ ب 45
 3 2 2 تكنولوجيا المحـو واألسماؾ ومنتجاتيا 445 ص ف ع 46
 3 2 2 آ ات طبية وبيطرية 346و ؽ ف  47
 3 2 2 أمراض الحيواف والدواجف واألسماؾ 345ص ح  48

 .(: لغة إنجميزية  نية متخصصة 314مقرر ) ز  -4 باإلضا ة إلى* 
 .ساعات معتمدة 3تدريب بواقع  (: 415) ز  مقرر -2 
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 وحدة ضمان الجودة دليل كلية الزراعة والموارد الطبيعية

  -تيارية:خإمقررات  -2

  ) أ ( توجو اإلنتاج الحيوانى
 :المقررات الموضحة بالجدوؿ التاليساعة معتمدة مف قائمة  44يدرس الطالب 

الرمز والرقـ  ـ
 المقػػػػػػػرر الكود،

 عدد الساعات
 ساعة معتمدة عممي نظر،

 2 2 4 رعاية ماشية المبف 343أ ف ح   4
 2 2 4 رعاية ماشية المحـ 344أ ف ح   2
بؿ 423أ ف ح   3  3 2 2 إنتاج أغناـ وماعز وا 
 3 2 2 تنشئة العجوؿ الرضيعة 424أ ف ح   4
 3 2 2 اإلتجاىات الحديثة  ي اإلنتاج الحيواني والداجنى واألسماؾ 426أ ف ح   5

رعاية حيوانات المزرعة  ي المناطؽ اإلستوائية وتحت  427أ ف ح   6
 2 2 4 اإلستوائية

ة لحيوانػػػات المزرعػػػة  ػػػي المنػػػاطؽ التغذيػػػة العضػػػوي 428أ ف ح   7
 3 2 2 اإلستوائية وتحت اإلستوائية

 2 2 4 تطبيقات الحاسب اآللي  ي مجاؿ اإلنتاج الحيواني والداجني 429أ ف ح   8
 ب: توجو إنتاج الدواجف

 المقررات الموضحة بالجدوؿ التالي:مف قائمة معتمدة ساعة  44 الطالب يدرس

 الرمز والرقـ ـ
 ػػػػػررالمقػػ الكود،

 عدد الساعات
 ساعة معتمدة عممي نظر،

 3 2 2 إنشاء مزارع الدواجف 346أ ف ح  4
 2 2 4 رعاية الطيور الداجنة واألرنب 347أ ف ح  2
نتاج بيض 425أ ف ح  3  3 2 2 تفريح وحضانة وا 
 3 2 2 ي واألسماؾنتجاىات الحديثة  ي اإلنتاج الحيواني والداجاإل  426أ ف ح  4
 3 2 2 تجييز وتصنيع وتحميؿ أعالؼ الدواجف 434ف ح أ  5

نتػػاج الػػدواجف  ػػي المنػػاطؽ اإلسػػتوائية وتحػػت رعا 432أ ف ح  6 يػػة وا 
 3 2 2 ستوائيةاإل

 2 2 4 ياجناإلنتاج الحيواني والدتطبيقات الحاسب اآللي  ي مجاؿ  429ح أ ف  7
 3 2 2 تربية وأقممة الدواجف  ي المناطؽ الحارة 431أ ف ح  8
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 وحدة ضمان الجودة دليل كلية الزراعة والموارد الطبيعية

 اإلنتاج النباتي جبرنام -:ثالثاا 
 )المستوإ الثالث والرابع( يالنبات اإلنتاجمقررات برنامج 

  مقررات إجبارية: -4

 :إلجبارية الموضحة بالجدوؿ التاليساعة معتمدة مف المقررات ا 54يدرس الطالب 

 ـ
الرمز والرقـ 
 عدد الساعات المقػػػػػػػرر الكود،

 ةساعة معتمد عممي نظر،
 : مقررات إجبارية مف البرنامجأوالا 

 3 2 2 إنتاج محاصيؿ الحبوب والبقوؿ 315ـ ح ص  4
 3 2 2 متقدـ تربية نبات 317ـ ح ص  2
 3 2 2 الحشائش ومقاومتيا 318ـ ح ص  3
 3 2 2 إنتاج محاصيؿ السكر 421ـ ح ص  4
 3 2 2 نتاج محاصيؿ العمؼ والمراعىإ 424ـ ح ص  5
 3 2 2 المناطؽ الحارة  ينتاج الفاكية مستديمة الخضرة إ 341ب س ف  6
 3 2 2 تكنولوجيا إكثار الحاصالت البستانية 343ب س ف  7
 3 2 2 إنتاج الخضر  ي المناطؽ الدا ئة والحارة 348ب س ف  8
 3 2 2 زراعة وخدمة نخيؿ البمم الجاؼ 321ب س ف  9
 3 2 2 الزىور ونباتات الزينة 424ب س ف  41
 3 2 2 الحارة ماكفاأل  ي إنتاج  اكية متساقطة 423ب س ف  44
 3 2 2 إنتاج نباتات الصوب والتنسيؽ الداخمي 431ب س ف  42

 ثانياا: مقررات إجبارية مف خارج البرنامج
 3 2 2 نظـ الر، والتسميد 344ـ ط ع   43
 3 2 2 تدوير المخمفات الزراعية 449 ـ ط ع 44
 3 2 2 حيو،تسميد  449ـ ؾ ز  45
 3 2 2 إدارة مزارع 449أ ؽ ز  46
 3 2 2 تجاىات الحديثة لمكا حة اآل اتاإل  431و ؽ ف  47
 3 2 2 مباني زراعية( –ت ال)آىندسة زراعية  439 ىػ ز 48

 .(: لغة إنجميزية  نية متخصصة 314مقرر ) ز  -4 باإلضا ة إلى* 
 .دةساعات معتم 3تدريب بواقع  (: 415) ز  مقرر -2 
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 وحدة ضمان الجودة دليل كلية الزراعة والموارد الطبيعية

 مقررات اختيارية:  -2

 توجو البسػػػاتيف ) أ (

 :المقررات الموضحة بالجدوؿ التاليساعة معتمدة مف  44يدرس الطالب 

الرمز والرقـ  ـ
 المقػػػػػػػرر الكود،

 عدد الساعات
 ساعة معتمدة عممي نظر،

نتاج شتالت الفاكية 316ب س ف  4  3 2 2 إكثار وا 
 3 2 2 سيولوجيا أشجار الفاكية  317ب س ف  2
 3 2 2 تكنولوجيا ر، وتسميد أشجار الفاكية 318ب س ف  3
 3 2 2 األراضي الصحراوية  يإنتاج الفاكية  319ب س ف  4
 3 2 2 تنسيؽ الحدائؽ 342ب س ف  5
 3 2 2 التشجير والبيئة 344ب س ف  6
 2 2 4 إعداد وتداوؿ وتخزيف الخضر 345ب س ف  7
 2 2 4 والطبية والعطرية الزينةتداوؿ نباتات  346ف ب س  8
 3 2 2  سيولوجيا نمو محاصيؿ الخضرو تغذية  347ب س ف  9
 3 2 2 ةأشجار وشجيرات ونخيؿ زين 349ب س ف  41
 3 2 2 إنتاج النباتات الطبية والعطرية 422ب س ف  44
نتاج الخضر المحمية 424ب س ف  42  3 2 2 زراعة وا 
 3 2 2 تداوؿ وتخزيف الحاصالت البستانية 425ب س ف  43
 3 2 2 تربية حاصالت بستانية 426ب س ف  44
نتاج تقاو، الخضر 427ب س ف  45  3 2 2 تقنيات تربية وا 
 3 2 2 إكثار نباتات الزينة 428ب س ف  46
 2 2 4 إنشاء وخدمة مزارع الفاكية 429ب س ف  47
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 وحدة ضمان الجودة دليل كلية الزراعة والموارد الطبيعية

 توجو المحاصيػػؿ ) ب (

 :ساعة معتمدة مف قائمة المقررات الموضحة بالجدوؿ التالي 44 يدرس الطالب

الرمز والرقـ  ـ
 الكود،

 المقػػػػػػػرر
 عدد الساعات

 ساعة معتمدة عممي نظر،

 3 2 2 إنتاج محاصيؿ األلياؼ والزيت والمصبغات 316ـ ح ص  4
 3 2 2 بيئة المحاصيؿ الحقمية 319ـ ح ص  2
 3 2 2 لتقاو،ا إكثار وجودة 341ـ ح ص  3
 3 2 2 عمـ نباتات المحاصيؿ الحقمية وتقسيميا 342ـ ح ص  4
 3 2 2 تخطيط برامج الحاسب اآللي 343ـ ح ص  5
 3 2 2 الماء وعالقتو بالمحاصيؿ 344ـ ح ص  6
 3 2 2 إنتاج محاصيؿ الغذاء 345ـ ح ص  7
 3 2 2 حصاد وتخزيف وتداوؿ المحاصيؿ 346ـ ح ص  8
 2 2 4 ظـ إنتاج المحاصيؿن 347ـ ح ص  9
 3 2 2 الدورة الزراعية والتكثيؼ الزراعي 448ـ ح ص  41
 3 2 2 طرؽ تربية وتحسيف المحاصيؿ 449ـ ح ص  44
 3 2 2 ستغالؿ األراضي المستصمحة وزراعتياإ 422ـ ح ص  42
 3 2 2 إنتاج المحاصيؿ  ي المناطؽ الحارة 424ـ ح ص  43
 3 2 2 صيؿ المقاومةتربية المحا 426ـ ح ص  44
 3 2 2 المحاصيؿ الصناعيةإنتاج  428ـ ح ص  45
 2 2 4 الزراعة العضوية  يإدارة الحشائش  429ـ ح ص  46

المنػػاطؽ   ػػياإلنتػػاج العضػػو، لمحاصػػيؿ الحقػػؿ  431ـ ح ص  47
 2 2 4 ستوائيةاإل ستوائية وتحتاإل
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 وحدة ضمان الجودة دليل كلية الزراعة والموارد الطبيعية

 برنامج التكنولوجيا الحيوية الزراعية -:رابعاا 
 )المستوإ الثالث والرابع( التكنولوجيا الحيوية الزراعيةت برنامج مقررا

 ساعة معتمدة مف المقررات اإلجبارية الموضحة بالجدوؿ التالي. 54يدرس الطالب  -مقررات إجبارية: -4

 ـ
الرمز والرقـ 
 عدد الساعات المقػػػػػػػرر الكود،

 ساعة معتمدة عممي نظر،
 البرنامجأوالا: مقررات إجبارية مف 

 3 2 2 الوراثة الجزيئية 313و ر ث  4
 3 2 2 وراثة الطفرات والكائنات الدقيقة 314و ر ث  2
 3 2 2 الوراثة السيتولوجية 315و ر ث  3
 3 2 2 (عاـوالوراثة )تكنولوجيا زراعة األنسجة  344و ر ث  4
 3 2 2 التحسيف الوراثي  ي الحيواف 445و ر ث  5
 3 2 2 (2اء عضوية )كيمي 316ؾ ، ز  6
 3 2 2 (2كيمياء حيوية ) 317ؾ ، ز  7
 3 2 2 كيمياء التمثيؿ الغذائي  ي النبات 319ؾ ، ز  8
 3 2 2 كيمياء بيولوجيا الجزئيات 443ؾ ، ز  9
 3 2 2 تقسيـ بكتريا 314 ز ؾـ  41
 3 2 2 ميكروبيولوجيا تطبيقية 441 ـ ؾ ز 44
 3 2 2 ات الدقيقة سيولوجيا الكائن 444ـ ؾ ز  42

 ثانياا: مقررات إجبارية مف خارج البرنامج
 3 2 2 تربية نبات متقدـ 317ـ ح ص  43
 3 2 2 تصميـ وتحميؿ التجارب الزراعية 423ـ ح ص  44
 3 2 2 التخمرات المبنية واأللباف المتخمرة 446أ ؿ ب  45
 3 2 2 التكنولوجيا الحيوية  ي أمراض النبات 424أ ـ ف  46
 3 2 2 تموث البيئة بالمبيدات 426و ؽ ف  47
نتاج الخضر المحمية 424 فب س  48  3 2 2 زراعة وا 

 .(: لغة إنجميزية  نية متخصصة 314مقرر ) ز  -4 باإلضا ة إلى* 
 .ساعات معتمدة 3تدريب بواقع  (: 415) ز  مقرر -2 
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 وحدة ضمان الجودة دليل كلية الزراعة والموارد الطبيعية

 ختيارية:إمقررات -2

 3لمقررات الموضحة بالجدوؿ التالي عمى أف تشمؿ ثالث مقررات )مف قائمة ا ساعة معتمدة 44يدرس الطالب 
ساعات معتمدة لكؿ مقرر( بواقع مقرر  ي كؿ تخصص مف مجاالت الوراثة والكيمياء الزراعية والميكروبيولوجيا 

 ساعة( مف التخصصات الثالث المذكورة.  2الزراعية باإلضا ة إلى مقرر رابع مف أ، تخصص )

الرمز والرقـ  ـ
 المقػػػػػػػرر كود،ال

 عدد الساعات
 ساعة معتمدة عممي نظر،

 2 2 4 الصناعات الغذائية  يتطبيقات التقنية الحيوية  أ 443و ر ث  4

التحسػػيف الػػوراثي   ػػيتطبيقػػات التقنيػػة الحيويػػة  ب 443و ر ث  2
 3 2 2 لمحيواف

مجػػػػاؿ مكا حػػػػة   ػػػػيتطبيقػػػػات التقنيػػػػة الحيويػػػػة  ت 443و ر ث  3
 3 2 2 لنباتأمراض ا

 3 2 2 المخمفات الزراعية  يتطبيقات التقنية الحيوية  ث 443و ر ث  4
 3 2 2 كيمياء البيئة 318ؾ ، ز  5
 3 2 2 األكسدة اتكيمياء المواد الممونة ومضاد 444ؾ ، ز  6
 2 2 4 الكيمياء الخضراء 442ؾ ، ز  7
 3 2 2 معالجة بيولوجية لمموثات البيئة 315ـ ؾ ز  8
 3 2 2 ميكروبيولوجيا تحوالت العناصر 317ـ ؾ ز  9
 3 2 2 ميكروبيولوجيا منطقة الجذور 319ـ ؾ ز  41
 3 2 2 تخمرات ميكروبيولوجية 443ـ ؾ ز  44
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 وحدة ضمان الجودة دليل كلية الزراعة والموارد الطبيعية

 الموارد الطبيعية الزراعيةاألراضي وبرنامج  -:خامساا 
 رابع()المستوإ الثالث وال األراضي والموارد الطبيعية الزراعيةمقررات برنامج 

   -مقررات إجبارية: -4
 ررات اإلجبارية الموضحة بالجدوؿ:ساعة معتمدة مف المق 54يدرس الطالب 

 ـ
الرمز والرقـ 
 الكود،

 المقػػػػػػػرر
 عدد الساعات

 ساعة معتمدة عممي نظر،
 أوالا: مقررات إجبارية مف البرنامج

 3 2 2 مور ولوجيا وتقسيـ أراضى 317 ـ ط ع 4
 3 2 2 تموث األراضي والمياه وطرؽ معالجتيا 318 ـ ط ع 2
 3 2 2 ستصالح وزراعة األراضي الصحراويةإ 319 ـ ط ع 3
 3 2 2 لمتربة والنبات العالقات المائية 341 ـ ط ع 4
 3 2 2 الزراعات العضوية والحيوية 344 ـ ط ع 5
 3 2 2 تكويف وتكنولوجيا األراضي 342 ـ ط ع 6
 2 2 2 لمخمفات الزراعيةتدوير ا 449 ـ ط ع 7
 3 2 2 خصوبة وغرويات أراضى 421 ـ ط ع 8
 3 2 2 تنمية األراضي الصحراويةالتصحر و  424 ـ ط ع 9
 3 2 2 تغذية النبات 422 ـ ط ع 41
 3 2 2 الر، البيئي 423 ـ ط ع 44
 3 2 2 إدارة المحميات الطبيعية 424 ـ ط ع 42

 برنامجثانياا: مقررات إجبارية مف خارج ال
 3 2 2 ميكروبيولوجيا أراضى 318ـ  ؾ ز  43
 3 2 2 نباتالأساسيات أمراض  318أ ـ ف  44

 428 أ ف ح 45
التغذيػػػػة العضػػػػوية لحيوانػػػػات المزرعػػػػة  ػػػػى المنػػػػاطؽ 

 ستوائيةستوائية وتحت اإلاإل
2 2 3 

 3 2 2 تصميـ وتحميؿ تجارب زراعية 423ـ ح ص  46
 3 2 2 دـإنتاج محاصيؿ متق 344ـ ح ص  47
 3 2 2 التشجير والبيئة 344 ب س ف 48

 .(: لغة إنجميزية  نية متخصصة 314مقرر ) ز  -4 باإلضا ة إلى* 
 .ساعات معتمدة 3تدريب بواقع  (: 415) ز  مقرر -2 



 

 

 دليل كلية الزراعة والموارد الطبيعية
سوان

 
 م9102/9191ـ العام الجامعى  جامعة ا

  
                                              

]36[ 

 
 وحدة ضمان الجودة دليل كلية الزراعة والموارد الطبيعية

 ختيارية:مقررات إ -2
  الموارد الطبيعية ) أ ( توجو عمـو البيئة و 

 ساعة معتمدة مف قائمة المقررات الموضحة بالجدوؿ التالي: 44يدرس الطالب 

 توجو عمـو األراضي والمياه ) ب(
 المقررات الموضحة بالجدوؿ التالي:ساعة معتمدة مف قائمة  44درس الطالب ي

الرمز والرقـ  ـ
 المقػػػػػػػرر الكود،

 عدد الساعات
 ساعة معتمدة عممي نظر،

 3 2 2 ضيةر أ الزراعات الال 343ـ ط ع   4
 3 2 2 تفسير الصور الجوية   ي الزراعةو  االستشعار عف بعد 345ـ ط ع   2
 3 2 2 كيمياء ومعادف التربة 425ـ ط ع   3

التحمػػػػيالت الكيماويػػػػة والطبيعيػػػػة لألراضػػػػي والمػػػػاء  432ـ ط ع   4
 3 2 2 والنبات

 3 2 2 أسمدة ومخصبات 436ـ ط ع   5
 3 2 2 صيانة وخدمة الموارد األرضية والمائية 437ـ ط ع   6
 3 2 2 رضية المائيةادارة الموارد األ  438ـ ط ع   7
 2 4 - الحاسب اآللي  ي مجاؿ األراضي والمياهتطبيقات  439 ـ ط ع  8

 

الرمز والرقـ  ـ
 المقػػػػػػػرر الكود،

 دد الساعاتع
 ساعة معتمدة عممي نظر،

 2 2 2 االستشعار عف بعد وتفسير الصور الجوية  ي الزراعة 345ـ ط ع   4
 3 2 2 البيئة السكاف و 346ـ ط ع   2
 3 2 2 أساسيات الغابات 347ـ ط ع   3
 2 - 2 القوانيف الزراعية و البيئية 348ـ ط ع   4
 3 2 2 ة والمائيةصيانة وخدمات الموارد االرضي 437ـ ط ع   5
 3 2 2 رضية و المائيةادارة الموارد األ  438ـ ط ع   6
 2 4 - تطبيقات الحاسب اآللي  ي مجاؿ البيئة 441ـ ط ع   7
 3 2 2 المناخ الزراعي 444ـ ط ع   8
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 وحدة ضمان الجودة دليل كلية الزراعة والموارد الطبيعية

 واأللبان برنامج علوم األغذية -:سادساا 

 )المستوإ الثالث والرابع( عمـو األغذية واأللبافمقررات برنامج 

 إلجبارية الموضحة بالجدوؿ التالي:ساعة معتمدة مف المقررات ا 54يدرس الطالب   مقررات إجبارية: -4

 ـ
الرمز والرقـ 
 عدد الساعات المقػػػػػػػرر الكود،

 ساعة معتمدة عممي نظر،
 : مقررات إجبارية مف البرنامجأوالا 

 3 2 2 تكنولوجيا السكر والمنتجات الخاصة 313ص ف ع   4
 3 2 2 تحميؿ األغذيةو كيمياء  314ص ف ع   2
 3 2 2 تكنولوجيا طرؽ حفظ االغذية 341ص ف ع   3
 3 2 2 نولوجيا الزيوت والدىوف الغذائية ومنتجاتياتك 443ص ف ع   4
 3 2 2 تكنولوجيا الحبوب ومنتجاتيا 444ص ف ع   5
 3 2 2 تكنولوجيا المحـو واألسماؾ ومنتجاتيا 445ص ف ع   6
 3 2 2 كيمياء وتكنولوجيا الدىوف المبنية 314 أ ؿ ب  7
 3 2 2 كيمياء وتكنولوجيا بروتينات المبف 315أ ؿ ب   8
 3 2 2 األلباف الخاصة والمستحدثات المبنية 316 أ ؿ ب  9
 3 2 2 تكنولوجيا الجبف 444أ ؿ ب   41
 3 2 2 المثموجات المبنيةتكنولوجيا  445أ ؿ ب   44
 3 2 2 التخمرات المبنية واأللباف المتخمرة 446أ ؿ ب   42

 ثانياا: مقررات إجبارية مف خارج البرنامج
 3 2 2 ومضادات األكسدة كيمياء المواد الممونة 444ؾ ، ز  -43
 3 2 2 إنتاج المحاصيؿ الصناعية 428ـ ح ص  -44
درار سيولوجيا النمو و  318 أ ف ح -45  3 2 2 المبف ا 
 3 2 2 تداوؿ وتخزيف الحاصالت البستانية 425ب س ف  -46
 3 2 2 آ ات مصانع األغذية 344و ؽ ف  -47
 3 2 2 ميكروبيولوجيا تطبيقية 441ـ ؾ ز  -48

 .(: لغة إنجميزية  نية متخصصة 314مقرر ) ز  -4 باإلضا ة إلى *
 .ساعات معتمدة 3تدريب بواقع  (: 415) ز  مقرر -2 
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 وحدة ضمان الجودة دليل كلية الزراعة والموارد الطبيعية

   ختيارية:مقررات إ -2

 ية ائغذال الصناعات ) أ ( توجو

  :ساعة معتمدة مف قائمة المقررات الموضحة بالجدوؿ التالي 44يدرس الطالب 

الرمز والرقـ  ـ
 قػػػػػػػررالم الكود،

 عدد الساعات
 ساعة معتمدة عممي نظر،

دارة جودة األغذية 318ص ف ع  4  3 2 2 الشروط الصحية وا 
 2 - 2 أمف صناعي 344ص ف ع  2
 2 2 4 تكنولوجيا الزيوت العطرية ومكسبات الطعـ 342ص ف ع  3
 3 2 2 تكنولوجيا التخمرات الصناعية 446ص ف ع  4
 3 2 2 ومنتجاتياتغميؼ وحفظ األغذية تعبئة و  448ص ف ع  5
 2 2 4 تطبيقات الحاسب االلي  ي مجاؿ عمـو االغذية 421ص ف ع  6
 

 توجو تكنولوجيا األلبػػػػاف ) ب ( 

 :ساعة معتمدة مف قائمة المقررات الموضحة بالجدوؿ التالي 44يدرس الطالب 

الرمز والرقـ  ـ
 المقػػػػػػػرر الكود،

 عدد الساعات
 معتمدة ساعة عممي ر،نظ

 3 2 2 منتجات لبنية عامة 317أ ؿ ب   4
 3 2 2 والتشريعات المبنية ةالرقابو الصحية والجود 318أ ؿ ب   2
 3 2 2 تكنولوجيا المنتجات الثانوية ومخمفات مصانع االلباف 447أ ؿ ب   3
 3 2 2 ةوالمجفف ةلباف المركز المبف السائؿ واأل  341أ ؿ ب   4
 3 2 2 لبافوعات مختارة متقدمة  ى عمـو األ موض 449أ ؿ ب   5
 2 2 4 المشروعات المبنية الصغيرة 424أ ؿ ب   6
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 وحدة ضمان الجودة دليل كلية الزراعة والموارد الطبيعية

 النبات وقاية: برنامج سابعاا 

 لنبات )المستوإ الثالث والرابع(ا وقايةمقررات برنامج 

 لي:إلجبارية الموضحة بالجدوؿ التاساعة معتمدة مف المقررات ا 54يدرس الطالب  مقررات إجبارية: -4

الرمز والرقـ  ـ
 المقػػػػػػػرر الكود،

 عدد الساعات
 ساعة معتمدة عممي نظرإ

 : مقررات إجبارية مف البرنامجأوالا 
 3 2 2 أمراض نبات بكتيرية 314أ ـ ف  4
 3 2 2 أمراض نبات  طرية 315أ ـ ف  2
 3 2 2  حص وتشخيص أمراض النبات 316أ ـ ف  3
 3 2 2 روسيةأمراض نبات  ي 443أ ـ ف  4
 3 2 2 المكا حة المتكاممة لمسببات أمراض النبات 444أ ـ ف  5
 3 2 2 أمراض نبات غير معدية 445أ ـ ف  6
 3 2 2 قتصادية ) أ (إحشرات  317و ؽ ف  7
 3 2 2 مبيدات اآل ات الزراعية 345و ؽ ف  8
 3 2 2 وآ ات وأمراض نحؿ العسؿ الةحالنعمميات  348و ؽ ف  9
 3 2 2 قتصادية ) ب (إحشرات  449ؽ ف و  41
 3 2 2 سمية مبيدات 425و ؽ ف  44
 3 2 2 أكاروس ونيماتودا 434و ؽ ف  42

 ثانياا : مقررات إجبارية مف خارج البرنامج
 3 2 2 معالجة بيولوجية لمموثات البيئة 315ـ ؾ ز  43
نتاج الخضر المحمية 424ب س ف  44  3 2 2 زراعة وا 
 3 2 2 متقدـ إنتاج محاصيؿ 344ـ ح ص  45
 3 2 2 الحشائش ومقاومتيا 318ـ ح ص  46
 3 2 2 الزراعات العضوية والحيوية 344ـ ط ع   47
 3 2 2 التشجير والبيئة 344ب س ف  48

 .(: لغة إنجميزية  نية متخصصة 314مقرر ) ز  -4 باإلضا ة إلى* 
 .ساعات معتمدة 3تدريب بواقع  (: 415) ز  مقرر -2 
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 وحدة ضمان الجودة دليل كلية الزراعة والموارد الطبيعية

 إختيارية مقررات -2

 توجو الحشرات اإلقتصادية أ ( )

  :ساعة معتمدة مف قائمة المقررات الموضحة بالجدوؿ التالي 44يدرس الطالب 

الرمز والرقـ  ـ
 المقػػػػػػػرر الكود،

 عدد الساعات
 ساعة معتمدة عممي نظر،

 3 2 2 مور ولوجي وتقسيـ حشرات 318و ؽ ف  4
 3 2 2 الحشرات الوجي سيو  319و ؽ ف  2
 3 2 2 آ ات مصانع األغذية 344و ؽ ف  3
 3 2 2 حشرات ناقمة لألمراض 342و ؽ ف  4
 2 - 2 ) أ ( ات حيوانية زراعية آ 347و ؽ ف  5
 3 2 2 مكا حتياآ ات الحبوب المخزونة و  421و ؽ ف  6
 3 2 2 بيطريةآ ات طبية و  346و ؽ ف  7
 3 2 2 مكات نحؿ عسؿتمقيم متربية و  433و ؽ ف  8
 

  اتتوجو مبيدات اآل ) ب (

 ساعة معتمدة مف قائمة المقررات الموضحة بالجدوؿ التالي  44يدرس الطالب 

الرمز والرقـ  ـ
 المقػػػػػػػرر الكود،

 عدد الساعات
 ساعة معتمدة عممي نظر،

 3 2 2 مبيدات الحشائش 428و ؽ ف  4
 3 2 2 مكا حة حيوية 424و ؽ ف  2
 3 2 2 تجاىات الحديثة  ي مكا حة اآل اتاإل  431و ؽ ف  3
 3 2 2 تموث البيئة بالمبيدات 426و ؽ ف  4
 3 2 2 اآل ات لفاعمية المبيدات ةمقاوم 427و ؽ ف  5
 2 - 2 بحاث المبيداتأتكنيؾ  436و ؽ ف  6
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 وحدة ضمان الجودة دليل كلية الزراعة والموارد الطبيعية

 توجو أمراض النباتج ( ) 

  :لموضحة بالجدوؿ التاليساعة معتمدة مف قائمة المقررات ا 44يدرس الطالب 

الرمز والرقـ  ـ
 المقػػػػػػػرر الكود،

 عدد الساعات
 ساعة معتمدة عممي نظر،

 3 2 2 مراض محاصيؿ الحقؿأ 317أ ـ ف  4
 3 2 2 أساسيات أمراض النبات 318أ ـ ف  2
 3 2 2 مراض زراعات محميةأ 319أ ـ ف  3
 3 2 2 تقسيـ الفطريات الممرضة لمنبات 341أ ـ ف  4
 3 2 2 أمراض المحاصيؿ البستانية 344أ ـ ف  5
 3 2 2  سيولوجيا الكائنات الممرضة 342أ ـ ف  6
 3 2 2 توكسينات  طرية 446أ ـ ف  7
 3 2 2 األوبئة وتوقعات حدوث األمراض النباتية 447أ ـ ف  8
 3 2 2  طريات التربة وأمراض الجذور 448أ ـ ف  9
 3 2 2 لبذورأمراض ا 449أ ـ ف  41
 3 2 2 أمراض ما بعد الحصاد 421أ ـ ف  44
 3 2 2 التكنولوجيا الحيوية  ي أمراض النبات 424أ ـ ف  42
 3 2 2 العالقة بيف النبات والمسببات المرضية 422أ ـ ف  43
 2 - 2 مناقشات 423أ ـ ف  44
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 وحدة ضمان الجودة دليل كلية الزراعة والموارد الطبيعية

 : ثشايذ يجذأ يٍ انًضتىي األولحبَيبا 

 برنامج الهندسة الزراعية

 ساعة معتمدة ( 36مقررات المستوإ األوؿ ) إجبارية  -4

الرمز والرقـ  ـ
 المقػػػػػػػرر الكود،

 عدد الساعات
 ساعة معتمدة عممي نظر،

 3 2 2 مساحة مستوية 412ىػ ز  4
 4 4 2 رسـ ىندسي 413 ىػ ز 2
 3 2 2 جبر وىندسة تحميمية وتفاضؿ وتكامؿ 415 ىػ ز 3
 3 2 2 عمـ اإلقتصاد واإلحصاء مبادئ  ي 414أ ؽ ز  4
 3 2 2 تقسيـ( –تشريم  -نبات زراعي ) مور ولوجي 414أ ـ ف  5
 3 2 2  يزياء التربة واألرصاد الجوية 414ـ ط ع  6
 3 2 2  يزياء حديثة 414 ىػ ز 7
 3 2 2 محاصيؿأساسيات ال 414ـ ح ص  8
 3 2 2 ميكانيكا 414 ىػ ز 9
 3 4 4 جيا اإلنتاجالورش وتكنولو  416 ىػ ز 41
 3 2 2 كيمياء  يزيائية 412ؾ إ ز  44
رشاد زراعيإ 212أ ؽ ز  42  2 - 2 جتماع ريفي وا 
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 ( ساعة معتمدة 36إجبارية  ) مقررات المستوإ الثاني -2

الرمز والرقـ  ـ
 المقػػػػػػػرر الكود،

 عدد الساعات
 ساعة معتمدة عممي نظر،

 3 2 2 ديناميكا حرارية 218 ىػ ز 4
 4 4 2 جياداتنظرية اإلنشاءات وتحميؿ اإل 241 ىػ ز 2
 4 4 2 رسـ ماكينات 242 ىػ ز 3
 3 2 2 أساسيات اإلنتاج الحيواني والداجنى واألسماؾ 414أ ف ح  4
 3 2 2 أساسيات صناعات غذائية 414ص ف ع  5
 3 2 2 ) المعادالت التفاضمية والتكامالت( 2رياضة  217 ىػ ز 6
 4 4 2 مبادئ اليندسة الكيربية وتطبيقاتيا 219 ز ىػ 7
 3 2 2 حتراؽ داخميآالت إ 244 ىػ ز 8
 3 2 2 أساسيات عمـو األراضي 214ـ ط ع  9
 3 2 2 إنتاج محاصيؿ الحقؿ 212ـ ح ص  41
 3 2 2 بساتيفالنتاج إ 212 ب س ف 44
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  ممستوإ الثالث والرابعلمقررات برنامج اليندسة الزراعية  -3

  مقررات إجبارية: ) أ (

 :إلجبارية الموضحة بالجدوؿ التاليساعة معتمدة مف المقررات ا 45يدرس الطالب 

الرمز والرقـ  ـ
 المقػػػػػػػرر الكود،

 عدد الساعات
 ساعة معتمدة عممي نظر،

 أوالا: مقررات إجبارية مف البرنامج
 3 2 2 نظرية آالت 343ىػ ز  4
 3 2 2 والقوإ الزراعيةالجرارت  344ىػ ز  2
 3 2 2 ختبار الموادا  خواص و  345ىػ ز  3
 3 2 2 ىندسة الر، والصرؼ الزراعي 346ىػ ز  4
 3 2 2 آالت ما قبؿ الحصػػاد 347ىػ ز  5
 3 2 2 نتقاؿ حرارةإ 348ىػ ز  6
 3 2 2 ىندسة تصنيع المنتجات الزراعية 426ىػ ز  7
 3 2 2 الحيويةبرمجة النظـ اليندسية و  427ىػ ز  8
 3 2 2 تخطيط وتصميـ المباني الزراعية 428ىػ ز  9
 3 2 2 صيانة الجرارت الزراعية 434ىػ ز 41

 : مقررات إجبارية مف خارج البرنامجثانياا 
 3 2 2 نتاج الحيوانينظـ اإل  448أ ف ح  44
 3 2 2 الماء وعالقتو بالمحاصيؿ 344ـ ح ص  42
 3 2 2 ة اآل اتأساسيات مكا ح 439و ؽ ف  43
 3 2 2 تصميـ وتحميؿ تجارب زراعية 423ـ ح ص  44
 3 2 2 نظـ التسويؽ الزراعي 428أ ؽ ز  45

 .(: لغة إنجميزية  نية متخصصة 314مقرر ) ز  -4 باإلضا ة إلى* 
 .ساعات معتمدة 3تدريب بواقع  (: 415) ز  مقرر -2 
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 ختيارية:إ) ب ( مقررات 

 :المقررات الموضحة بالجدوؿ التاليمعتمدة  مف قائمة  ساعة 21يدرس الطالب 

 الرمزوالرقـ ـ
 المقػػػػػػػرر الكود،

 عدد الساعات
 ساعة معتمدة عممي نظر،

 3 2 2 الطاقة الجديدة والمتجددة 349ىػ ز  4
 3 2 2 ىيدروليكا وميكانيكا موانع 321ىػ ز  2
 3 2 2 كيربة الريؼ 324ىػ ز  3
 2 - 2 صناعي أمف 322ىػ ز  4
 3 2 2 آالت مقاومة اآل ات 323ىػ ز  5
 3 2 2 ىندسة حفظ األغذية 324ىػ ز  6
 3 2 2 المعادف والسبائؾ 325ىػ ز  7
 3 2 2 الزراعة العضوية والحيوية 344ـ ط ع  8
 3 2 2 مزارع سمكية 449أ ف ح  9
 3 2 2 ستغالؿ األراضي المستصمحة وزراعتياإ 422ـ ح ص  41
 3 2 2 آالت مزارع اإلنتاج الحيواني والداجنى 429ػ ز ى 44
 3 2 2 آالت الحصاد وما بعد الحصاد 431ىػ ز 42
 3 2 2 ستصالح األراضيإمعدات وآالت  432ىػ ز  43
 3 2 2 ىندسة تخطيط المنشآت الزراعية 433ىػ ز  44
 3 2 2 الحدائؽ والمسطحات الخضراء ر،ىندسة نظـ  434ىػ ز  45
 3 2 2 ىندسة تصميـ وحفر اآلبار 435ز ىػ  46
 3 2 2 ىندسة التداوؿ وتدوير المخمفات 436ىػ ز  47
 3 2 2 ىندسة نظـ الجودة والتحكـ البيئي 437ىػ ز  48
 3 2 2 تصميـ آالت زراعية 438ىػ ز  49
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 وحدة ضمان الجودة دليل كلية الزراعة والموارد الطبيعية

 يالحظبد وإسشبداد يشاعً عُذ انتضزيم

 عزيز، الطالب،،،،،،،،،،،،،،،
 ف التطبيؽ السميـ ليذا النظاـ يستمـز تطبيقاا و ى نفس الوقت  إعات المعتمدة العديد مف المزايا يتيم لؾ نظاـ السا

  -:لمتعميمات اآلتية دقيقاا 

يقـو طالب شعبة الرياضيات باإللتحاؽ ببرنامج اليندسة الزراعية وذلؾ بدءاا مف المستو، األوؿ، بينما يمتحؽ  -4
 .بعة المتبقية إعتباراا مف المستو، الثالثطالب شعبة العمـو بإحد، البرامج الس

خالؿ المستوإ األوؿ والثاني )المرحمة المؤىمة ساعة معتمدة  72نتياء مف دراسة باإل  يقـو الطالب أوالا  -2
ساعة معتمدة مف المقررات  57وذلؾ بواقع  الرئيسية والتي تبدأ الدراسة بيا مف المستوإ الثالث( برامجلم

، وال يجوز لمطالب تسجيؿ مقررات المستو، الثالث والرابع معتمدة مف المقررات اإلختيارية ساعة 45اإلجبارية و 
 .إال بعد إتماـ النجاح  ي مقررات المستوييف األوؿ والثاني

يشترط عمى الطالب إتماـ دراسة الرئيسية والتي تبدأ الدراسة بيا مف المستو، الثالث  برامجلتحاؽ بأحد اللإل  -3
 6( مف تمؾ المؤىمة لممجاؿ الذ، يرغب التخصص بو باإلضا ة إلى مقرريف )دراسية وحدات 9) ثالثة مقررات

 .مف مجاليف أخرييف (دراسية وحدات

ال يجوز لمطالب التسجيؿ  ي المقررات التي ليا متطمب سابؽ اال بعد تماـ نجاحو  ي المقررات األولية  -4
 .)المتطمب السابؽ(

لو اإلنتقاؿ إلي المستو، الثاني،  معتمدة خالؿ المستو، األوؿ حتي يحؽساعة  31يجب عمي الطالب إجتياز  -5
 ي ىذه مكف لمطالب ييعتبر الطالب باؽ لإلعادة  ي المستو، األوؿ و و ي حاؿ عدـ إتماـ عدد الساعات الالزمة 

بشرط  األوؿ وذلؾ خالؿ دراستو بالمستوإ نيتسجيؿ ودراسة بعض المقررات مف مقررات المستوإ الثاالحالة 
 .المقررات األولية )متطمب سابؽ( جتيازه بنجاح لدراسةإ

الفصوؿ الدراسية ‘عدد الساعات الالزمة خالؿ العاـ الدراسي األوؿ والثاني الطالب لو ي حاؿ عدـ إتماـ  -6
 .يتعرض الطالب لمفصؿ طبقاا لالئحةاألربعة األولي( 

أو المقررات المؤجمة )لعدـ إستيفاءه لممتطمب السابؽ( خالؿ يمكف لمطالب تسجيؿ المقررات التي رسب  ييا  -7
 .الفصؿ الدراسي التالي

بالنسبة لتسجيؿ المقررات  ي الفصؿ الدراسي األوؿ مف المستوإ األوؿ البد أف يتـ ذلؾ خالؿ األسبوع األوؿ  -8
مم بعد ذلؾ بإجراء ىذه . ولف يسا ة يتـ ذلؾ  ي المواعيد المحددةمف بداية الدراسة وبالنسبة لمحذؼ واإلض

 .د أعداد الطالب  ي كؿ مقرر دراسيىذا الفصؿ وسرعة تحدي  ينتظاـ الدراسة لحسف إ العمميات ضماناا 
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 )المستوإ األوؿختيارية أدنى لعدد الطالب المسجميف  ي المقررات اإللمجمس الكمية الحؽ  ي تحديد حد  -9
راجعة األقساـ المختصة بتدريس المقررات حتى يتأكد مف ( حتى يسمم بتدريس المقرر وعمى الطالب موالثاني

ي لـ تستو ى الحد األدنى لمتدريس، وكذلؾ لمجمس الكمية الحؽ  ي تحديد حد أقصي لعدد الطالب األقساـ الت
 .المسجميف  ي المقررات اإلختيارية لضماف حسف توزيع الطالب عمي البرامج المختمفة

الطالب  ي الموعد  شؤوفستمارة تسجيؿ المقررات إلى إدارة ـ بتسميـ إيجب عمى جميع الطالب اإللتزا -41
 .بتسميـ اإلستمارة بعد الموعد المحدد لذلؾ المحدد حيث لف يسمم مطمقاا 

جتازه الطالب بنجاح مف أوؿ ختيار، معيف يتحتـ معو إتماـ ىذا المقرر حتى ولو لـ يتسجيؿ الطالب لمقرر إ -44
 . ي تسجيمو ودراستو حتى ينجم  يو(، ولكف يستمر الطالب مقرر آخريجوز تغييره ب إ المرة )أ

بالنسبة لوقؼ القيد، لمجمس الكمية وقؼ قيد الطالب لمدة سنتيف متتاليتيف أو متفرقتيف خالؿ سنوات  -42
 جمسنتظاـ  ي الدراسة و ى حالة الضرورة يجوز لمـ الطالب بعذر مقبوؿ يمنعو مف اإل الدراسة بالكمية إذا تقد

 .الجامعة زيادة مدة وقؼ القيد

متحاف مرتيف متتاليتيف أو ب عف عدـ دخوؿ اإلبالنسبة لألعذار المرضية، لمجمس الكمية قبوؿ عذر الطال -43
                          .و ى حالة الضرورة يجوز لمجمس الجامعة منم الطالب  رصة ثالثة قتيف خالؿ سنوات الدراسة بالكمية،متفر 
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 كبديًًاإلسشبد األ عًهيخ

الدراسية التي تتفؽ مع ميولو  ممقرراتلطالب لختيار اإيتيم حرية  والذ، المعتمدةلنجاح تطبيؽ نظاـ الساعات 
كاديمى يقـو بو السادة أعضاء ىيئة التدريس بالكمية صية  البد أف يتوا ر نظاـ إرشاد أالعممية وقدراتو الشخ

 .برامج الرئيسية التي تالئموارات المثمى لممقررات الدراسية والختيمعاونة الطالب  ي الوصوؿ إلى اإل بيدؼ

بيف أعضاء ىيئة التدريس  حد الخطوات األساسية التي تضمف عالقة جامعية صحيحةأوعممية اإلرشاد االكاديمى 
رشاداتو السبؿ الصحيحةوالطالب لب لطالمسيرة ا ، يكوف المرشد خالليا القدوة السميمة حيث تمثؿ توجيياتو وا 

 .العممية خالؿ دراستو الجامعية
كاديمى بترشيم األقساـ لممرشديف األكاديمييف الراغبيف  ي ممارسة ىذا اإلرشاد حيث يتـ يبدأ نظاـ اإلرشاد األ 

لمنظاـ الذ، يقرره مجمس الكمية حيث يسمـ كؿ مرشد قائمة بأسماء الطالب المقرر  توزيع الطالب عمييـ طبقاا 
الساعات المكتبية( ) ستقباؿ الطالبرشدوف األكاديميوف بتحديد أوقات إف يقـو السادة المإشرا و عمييـ عمى أ

لممقررات الدراسية اإلجبارية بحيث تتـ عممية اإلرشاد  ي الموعد المناسب لعمميات التسجيؿ والحذؼ واإلضا ة 
 .مياكاديمى لحاأل  أإ مشكالت يود الطالب إستشارة مرشدهختيارية وكذلؾ لمناقشة واإل

 انؼًهٍ نإلزشبد األكبدًًَ انتؼسَف: 

الخيارات   يضوء التنوع الكبير   في ،عممية لتبادؿ المعمومات بيف المرشد والطالب بأنواالكاديمى  اإلرشاديعرؼ 
اد إرشدور المرشد األكاديمى  ختيار السميـ، ولب  ي حاجة ماسة لمعر ة كيفية اإلف الطاجودة بدليؿ الكمية  إالمو 

 .ألكاديميةوالذ، يكوف دوره نجاح الطالب  ي حياتو ا ،الصبرو  والتفيـ، واألسئمة مف خالؿ تبادؿ األ كارالطالب 
احدة كؿ  صؿ دراسي خالؿ ضعؼ الحاالت مرة و بيف المرشد والطالب يجب أف يحدث، و ى أ ىذا التبادؿ لممعمومات

وترجع أىمية ىذا التحديد لتمبية المتطمبات  ،يجب تحديد مجموعة المقررات ومواعيدىا ياوخالل العاـ األكاديمى،
 ىتماماتو المينية.ا  و  توختيارات تبنى عمى أساس قدرات الطالب األكاديمية كذلؾ تنمية شخصيوىذه اإلالرئيسية، 

مواعيد المحددة كاديمى أو الشخصي لمطالب  ي اللمناقشة الموقؼ األ  كاديمى متواجداا وسيكوف المرشد األ 
  قط ولكنوف المرشد ال يقدـ المعمومات أو يوضم القواعد والموائم الجامعية . ومف جية أخرإ  إلمساعات المكتبية

ىو أوؿ إنساف يسمع لمشاكؿ   ي التغمب عمى المشاكؿ المتعمقة بالجامعة وقد يكوف المرشد أيضاا  يكوف مساعداا 
ب الذ، يمكف أف يتولى حؿ لمناسف ميمة المرشد ىي توجيو الطالب إلى المكاف اذلؾ  إ ؽالطالب، عندما يتحق

.  عممية اإلرشاد تعتبر بمثابة نظاـ لإلنذار المبكر وال يمكف أف يحؿ المرشد محؿ المستشار المتخصص المشكمة
أكثر إنتاجية  إذا كاف الطالب وعممية اإلرشاد االكاديمى عممية مزدوجة  الطالب النشط يجعؿ المقاءات مع المرشد 

لف تتـ، وعمى  بادؿ المعمومات بشفا ية وبوضوح )أوؿ الطريؽ لإلرشاد الناجم(ف تة  إيسأؿ تساؤالت غير صحيح
أوؿ الطريؽ لذلؾ ىو  تم الباب  المرشد تذكر أف الطالب يجب أف يعتقد انو مصدر النصم الفعاؿ الجيد و

 وبوضوح لتبادؿ المعمومات.
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 كبدًًَ:زظبنخ ػًهُخ اإلزشبد األ 

مى مستوإ الكمية ىي إيجاد عالقة حيوية و عالة بيف الطالب والكمية كاديمى عإف رسالة اإلرشاد األ  -1
 .كاديمى المثاليرد والخبرات الضرورية لإلرشاد األ ومنيجيا الدراسي مف خالؿ تو ير الموا

 .تخطيط لترتيب المقررات ومواعيدىاالرئيسي وال إختيار البرنامج -2
عتماد ؾ األنشطة والتي تؤدإ بالطالب لإلكذل ،المساعدة  ي التخطيط لميدؼ الميني/ الحياة المرغوبة -3

 .تكماؿ الحصوؿ عمى درجتو العمميةسإل خذ قراره ومثابراا عمى أ ف يكوف قادراا أعمى نفسو و 

 .الب لتطوير األداء ورسـ السياساتتمقى المعمومات مف المرشديف األكاديمييف والط -4

 كبدًًَ:أهداف اإلزشبد األ 

كاديمى يجب أف يبنى عالقة ،  المرشد األ إطاره الواسع ليس  قط مجرد التسجيؿكاديمى  ي إف مفيـو اإلرشاد األ 
حتياجات الطالب مسئولة تمثؿ الكمية بمستوإ معيف، وعميو  يو األكثر معر ة بإ متصمة مع الطالب  يو واجية

 :أىداؼكاديمى لو عدة اإلرشاد األ و 

 .ب لمعر ة قيمة التجربة الجامعيةتوجيو الطال -4
 .الدراسية الموارد والبرامجو السياسة التعميمية، و  لب بالمعمومات الصحيحة عف الكمية،الطا إمداد -2

 .ة وتحديد خطة تعميمية تتواكب مع إحتياجات الطالبتحديد األىداؼ التعميمي -3

 .أقممة الطالب مع الجو الجامعي -4

 .تقديـ الطالب لمختمؼ النظـ -5

 .مجاالتيـ الرئيسيةطالب بالنسبة لتدعيـ إمكانيات ال -6

 .موبة ) الخطة الدراسية(إعداد قائمة المقررات المؤىمة خالؿ الفترة الزمنية المط -7

دراسية خارج مجاؿ التخصص مساعدة الطالب عمى توسيع قاعدة المعمومات لدييـ مف خالؿ المقررات ال - 8
 .الرئيسي

  .ر  ي  رص العمؿ المتاحة الرئيسيةالنظ -9

 .ييـ تقارير الطالب خالؿ دراساتيـمتابعة وتق -41
 .لصعوبات األكاديمية التي تقابميـمساعدة الطالب لتحسيف مياراتيـ الدراسية لمتغمب عمى ا -44

 .عند الضرورة مساعدة الطالب عمى التعامؿ مع مشاكميـ الخاصة -42

 .مساعدة الطالب عمى اإلستعداد لمدخوؿ إلى سوؽ العمؿ -43
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 كبدًًَوز انًسشد األيعئىنُبد وواججبد ود 

  .ىتماـ الصادؽ بنجاح الطالب بمساعدتيـ  ي تحقيؽ أىدا يـ التعميميةإظيار اإل -4

  .حتياجات الطالبإظيار المساعدة واإلىتماـ بإ -2

اإللماـ بالسياسات واإلجراءات الجامعية وخاصة ما يتعمؽ بالتخصص وكذلؾ مراجعة الخطط والسياسات  -3
 .ات لبناء الخطة الدراسية لمطالبوديوالتي عمى أساسيا تبنى كا ة المج السابقة وتتبعيا بصورة منتظمة

 .يائية لكؿ إجراء مرتبط بالتسجيؿمعر ة أجندة العاـ الجامعي والتنبيو لممواعيد الن -4

معر ة مفاتيم منظومة المعمومات والقدرات لدإ الطالب وكيؼ ينفذ إلييا ويساعد عمى بناء مستقبؿ الطالب  -5
  .االكاديمى

تتابع  ،اعدة الطالب  ي تخطيط برنامجو الدراسي بشرح كؿ ما يختص بالتخصص، المتطمب السابؽمس -6
 .البرنامج الدراسي المناسب ،قرراتمحتويات الم ،دراسة المقررات

 .طالبعتماد البرنامج الدراسي لمإ -7

ة القرار حيث ال شد مساعدة الطالب  ي اتخاذ قرراتو وتحمؿ مسئوليبتواصؿ العالقة األكاديمية يمكف لممر  -8
 .ى الخيارات ليأخذىا الطالب  ي اإلعتبار عند أخذ قرارهخذ القرار لمطالب ولكنو يعطيستطيع المرشد األكاديمى أ

  .فادة منياستومعاونة الطالب  ي اإلوعرضيا عمى الطالب  ،مساعدتياو خدماتيا و  اإللماـ بموارد الجامعة -9

 ،الكمية ،تخصص، القسـ ،لطالبية  ي مختمؼ مستوياتياتشجيع الطالب عمى المشاركة  ي األنشطة ا -41
 .معة حيث تعتبر المشاركة مفتاح لتآلؼ الطالب مع الكميةالجا

المشاركة  ي الندوات وورش العمؿ التي تنظميا الجامعة لتنمية ميارات اإلرشاد والوقوؼ عمى كؿ ما يطرأ  -44
 .لسياسات واإلجراءات واالحتياجاتمف تطوير ا

 .حتياجاتو داخؿ الجامعةلطالب ومختمؼ الجيات ذات الصمة بإؿ بيف اتصاتسييؿ اإل  -42

 .تخطيط الجدوؿ الدراسي لمطالب -43

 .ومتابعة التقدـ الدراسي لمطالب رصد -44

 .توضيم األىداؼ المينية لمطالب -45

 .تصاالت متشعبة وميارات مفيدةإكتساب إ -46

 .موا قة الطالب كتابةا  كاديمى لمطالب إال  ي حالةظة عمى سرية المعمومات والسجؿ األ لمحا ا -47

حتياجات الطالب ةتبويب وتنظيـ و يرسة المعمومات والمالحظات والتقارير المرتبط -48  .بتعدد وخطط وقدرات وا 

 .لطالب عمى التقييـ الذاتي الدور،تحفيز ا -49
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 - :يعئىنُبد وواججبد ودوز انغبنت 

ب تقع مسئولية متابعة التقدـ الدراسي وطم كاديمى  عميكـأساسى  ي عممية اإلرشاد األ أبنائنا الطالب... لكـ دور 
كاديمى الذ، يقدـ المساعدة لتطوير الخطط الدراسية لكـ بما يحقؽ أىدا كـ النصيحة والتوجيو مف المرشد األ 
كبر عائد ار برامجكـ الدراسية بسرعة ونجاح، ولتحقيؽ أختيعد مساعدتكـ  ي إوطموحاتكـ  ي حياة عممية ناجحة ب

 :لمقابالت بإتباع الخطوات التاليةاد االكاديمى يجب أف تستعد ليذه امف مقابالت اإلرش
 :( قجم سؤيخ انًششذ األكبديًي أ )

 .كاديمىعر ة الساعات المكتبية لممرشد األ م -4

ف تجتيد وأ ،ت عمى األقؿ مرة كؿ  صؿ دراسيكاديمى ويفضؿ أف تكوف المقابالاأل  تحديد الموعد مع المرشد -2
 .واعيد مبكراا  ي تحديد ىذه الم

 .معؾ  ي المقابمة األكاديمية ىتمامات التي تشغمؾ عف توجيؾ الدراسي واحضرىااكتب كؿ التساؤالت واإل -3

 .كاديمىتحتاجو قبؿ اجتماعؾ مع مرشدؾ األ  قـ بإعداد وتحضير معمومات صحيحة وبيانات مرتبطة بما -4

 أحُبء انًقبثهخ:(  ة )

  .مقرر وكذلؾ قائمة أسئمتؾاحضر معؾ الممؼ الدراسي لكؿ   -4

  .كاديمىة عف أىدا ؾ الدراسية والمينية واشرؾ بشفا ية وصراحة مرشدؾ األ عط  كرة واضحا -2

  .لمتخرج واستشر مرشدؾ  يو مستيد اا  ضع موعداا  -3

مع جدوؿ دراسي تنفيذ، لما تخطط أف تدرسو  ي  دراسياا  كاديمى لكي تضع برنامجاا مع مرشدؾ األ اعمؿ  -4
  .صميف الدراسييف التالييفالف

كاديمى يستطيع المساعدة عندما يكوف لديؾ رؤية واضحة مة التي تخطر ببالؾ ،  المرشد األ اطرح جميع األسئ -5
 .عما تريد

 :يقبثالد انًتبثعخ ( د )

 .كاديمىا يوصى بو مرشدؾ األ اتبع م -4

  .سارات إضا يةإ أسئمة أو استفلمرشدؾ األكاديمى أ اتصؿ أو أرسؿ الكترونياا  -2

 .كاديمى بالتغيرات اليامة ببرنامجؾ الدراسي التي قد تؤثر عمى أدائؾ أو أىدا ؾ الدراسيةاخبر مرشدؾ األ  -3

 .نؾ تفيـ بوضوح كا ة المتطمبات لمتخرج عمى مستوإ القسـ والكمية والجامعةأ كف متأكداا  -4

 .النيائية وىى عادة تنشر  ي لوحة القسـالمواعيد الحرجة و  وخصوصاا  ةباألجندة الدراسي كف ممماا  -5

 .ؾكاديمى قد يتسبب  ي عدـ تو يقؾ أو يؤخر تخرجمقرر دراسي دوف الرجوع لمرشدؾ األ إ إضا ة أو حذؼ أ -6

كاديمى توضع بو نسخ مف كؿ المستندات المرتبطة بحيث تجد لنفسؾ إجابة أل لإلرشاد ا انشىء لنفسؾ ممفاا  -7
 .سريعة لتساؤالتؾ

ولكف وقبؿ كؿ شيء أنت المسئوؿ  ،اإلرشاد إدارة ىامة لمنجاحو  والنصم مسئولية تقدمؾ الدراسي،تحمؿ  -8
 .األوؿ عف نجاحؾ
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 انطالةانتعهيى و ىٌئشدنيم انطبنت نهحصىل عهي خذيبد إداسح 

 انقىاعذ انعبيخ انًتعهقخ ثُظبو انذساصخو
 

 انطالة: انتعهيى و ىٌئشإداسح سصبنخ 

يادات لطػالب المرحمػة الجامعيػة األولػي ية المتعمقة بقيد الطالب و تنظيـ الدراسة و اصدار الشدار القياـ بالمياـ اإل
 .كمدخؿ لتنفيذ رسالة الكمية

 : خطوات إستخراج البطاقة الجامعية )الكارنيه(ولا أ

 لجدد بالمراقبة  الطبية بالجامعة.اجراء الكشؼ الطبي لمطالب ا -4

و المركز التابع لو الطالب لمف ب الذكور مف مندوب تجنيد القسـ ألمطالجند (  6استالـ البطاقة العسكرية )  -2
  .عاماا  48بمح سف 

  .جنيو 2 ذف د ع مف الخزينة عمية طابع خدمات تعميمية بػاستالـ إ -3

 بقيمة الرسـو المستحقة ثـ العودة مرة اخر، الي الخزينة لتوريد الرسـو وتسميمو لممختص إلستيفاء بياناتو  -4
   .يصاؿ الخاص بالسداداستالـ اال

 .مف الكمية إلستيفاء استمارة ) تعارؼ (الذىاب الي مكتب أ -5

( صػورة  وتوغرا يػة حديثػة والػرقـ 4معو )يصاؿ الداؿ عمي السداد و الطالب و معو اإل وفشئالحضور بإدارة  -6
  .ارنيوذلؾ حتي يتـ استخراج الكالقومي و 

 تخراج شهادة قيد الطالبسخطوات إ: اا ثاني

ة التي يتقػدـ الطالػب يحدد الجيعشرة جنييات و الطالب بطمب ممصؽ عمية طابع خدمات تعميمية قدره  يتقدـ  -4
  .التي  تفيد قيده ليا بالشيادة

ذلؾ بعد سداد مبمح و قدره خمسوف بو بيانات الطالب مف حيث القيد و  مبيناا  ،يعتمدثـ يحرر البياف لمطالب و  -2
   .قرشاا 

ليػا الشػيادة مثػؿ شػيادة موجيػو الػي ادارة  لمجيػة الموجيػة دمات التعميميػة تبعػاا : يحدد قيمة طابع الخ* ممحوظة
  .الجوازات يمصؽ طابع عمي الطمب قدرة عشروف جنيياا 

 عذار المرضية: األثالثاا 

يا الطػػالب لإلعتػػذار عػػف عػػذار المرضػػية التػػي يقػػدماأل ف تكػػوف قواعػػد قبػػوؿأعمػػي  موا قػػةالب مجمػػس الجامعػػة ارقػػر 
 :متحانات بكميات الجامعة عمي النحو التاليالدراسة واإل
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ذيف يرغبوف  ي التخمؼ عػف دخػوؿ اإلمتحانػات ألعػذار الطالب بكؿ كمية تحويؿ الطالب ال وفشئدارة تتولي إ -4
خطػػار كميػػاتيـ لجنػػة األعػػذار المرضػػية، ثػػـ إالتػػي تقػػـو بعرضػػيـ عمػػي مرضػػية أثنػػاء مرضػػيـ عمػػي اإلدارة الطبيػػة و 

  .بقبوؿ العذر مف عدمو

متحاف نات وترتب عمي ذلؾ تعذر تأدية اإلمتحااذا تعرض الطالب  ي يـو اإلمتحاف لمرض مفاجئ قبؿ بدء اإل -2
مستشػفي الطػػالب ويحصػػؿ عمػػي و تقباؿ المستشػفي الجػػامعي مباشػػرة  أسػػ عميػة التوجػػو إلػػي إ ػي موعػػده بالكميػػة  

ي المجنػو الطبيػة إذا تصػادؼ إنعقادىػا األوراؽ الرسمية الدالة عمي ساعة وصػولو ومغادرتػو اإلسػتقباؿ وعرضػو عمػ
 . ي نفس اليـو

 أمػا إذا تعػرض الطالػب لمػرض مفػػاجئ أثنػاء تأديػة اإلمتحػاف يمنعػو مػػف إسػتكماؿ اإلمتحانػات  يوقػع الكشػؼ عميػػو
سػػتقباؿ الطػػوارئ اإلمتحػػاف ويحػػوؿ إلػػي إ لجنػػةحالتػػو يعتمػػد مػػف رئػػيس  كتابػػة تقريػػر عػػفة و بمعر ػػة طبيػػب المجنػػ

 في.بالمستش

ـ يتـ حجػزىـ بالمستشػفيات لعمػؿ اإلسػعا ات و حوادث  ي نفس اليو أب الذيف يصابوف بأمراض مفاجئة الطال -3
صػػابات حػػاالت الحػػوادث واإل مػػا  ػػيأ ،و مستشػػفي الطػػالب قػػط ثػػـ يػػتـ تحػػويميـ إلػػي المستشػػفي الجػػامعي أوليػػة األ 

سػتثنائية تحػدد ـ مػنيـ إلػي جمسػة إظر  ي العذر المرضػي المقػدالكبرإ والتي ال يمكف نقؿ المريض  ييا  يؤجؿ الن
 .مع إحضار ما يفيد تاريخ دخولو وخروجو مف ىذه المستشفياتبمعر ة المجنو 

العػػذر المرضػػي عػػف مػػواد  يعتمػػد حػػافمت ػػي حػػاالت األمػػراض المزمنػػة والتػػي تعػػوؽ الطالػػب عػػف دخػػوؿ اإل -4
دور يعتبػر العػذر المرضػي الغػي  ػي نفػس الػ تأنؼ الطالػب بعػد ذلػؾ دخػوؿ أ، مػادة منفصػمةذا اساالمتحاف، أما إ
 .لتي لـ يدخميا الطالب تغيب عف اإلمتحاف بدوف عذر وتبمح بذلؾ كمياتيـ يعتبر المواد ا

عػػذار مػػع بدايػػة العػػاـ الدراسػػي مسػػؤلية إعػػالف كػػؿ طالػػب بقواعػػد األ الطػػالب بكػػؿ كميػػة وفشػػئتتػػولي إدارة  -5
متحػاف العامػة بمقػر لجػاف اإلتعمف القواعػد الرسـو و  ة المقررة عميو وتسمـ لو صورة منيا مع إيصاؿ تسديدالمرضي

 .لتي توزع عمي الطالب تمؾ القواعدمع تضميف البطاقة الصحية ا

مف طبيب سفارة جميورية مصر  خارج الجميورية ما لـ تكف معتمدة عذار مرضية ترد لمكمية مفعدـ قبوؿ أ -6
لحيف حضور الطالب بنفسو مػف ظر  ي العذر المرضي يؤجؿ الن بالدولة المقيـ بيا الطالب و ي ىذه الحالةالعربية 

ف يعػرض تقريػر ي أ ي نفس العػاـ الدراسػي عمػالكشؼ الطبي عمية بمعر ة لجنة األعذار المرضية و الخارج لتوقيع 
  .حواؿ ي ىذا الشأف عمي مجمس الكمية أو مجمس الجامعة بحسب األالمجنة 

  .عذار غير مرضية عمي المجنو الطبيةال تعرض أ، أ -7

 لمطالب المرضي خارج مقار كمياتيـ. خاصةمتحانات ال يجوز عقد لجاف إ -8

 وراؽ الرسمية.مرضية بعد التأكد مف األ  عذار الغيرلكميات أف تراعي بعض األمجالس ا ىعم -9
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تطالع سػػامعػػة لمبػػت  ييػػا بعػػد إتعػػرض الحػػاالت الممحػػو التػػي قػػد تكػػوف ليػػا ظػػروؼ خاصػػة عمػػي مجمػػس الج -41
مرضػػية  ػػي عػػذار الألعتبػػار رأ، لجنػػة اواإلدارة الطبيػػة  ػػي ىػػذا الشػػأف مػػع األخػػذ  ػػي اإلمجػػالس الكميػػات المعنيػػة 

 .الحاالت المرضية

رقػـ مػف الالئحػو التنفيذيػة لقػانوف تنظػيـ الجامعػات (  81الرابعة مػف المػاده )يطبؽ نص الفقرتيف الثالثة و  -44
غيابػو مػو مجمػس الكميػة  ػال يحسػب تخمؼ الطالب عف دخوؿ االمتحاف بعذر قير، يقب : اذاوىي 4972لسنة  49

الدراسػة بالكميػة ويجػوز  ػي حالػة  زيد التخمؼ عف  رصػتيف متتػاليتيف أو متفػرقتيف خػالؿ سػنواتبشرط اال ي رسوباا 
متحػاف بغيػر عػػذر إلويعتبػػر الطالػب المتغيػب عػػف ا ،الضػرورة بقػرار مػف مجمػػس الجامعػة مػنم  رصػػة ثالثػة لمطالػب

 .بتقدير ضعيؼ جداا  مقبوؿ راسباا 

 بعد ظهور النتائج : خطوات مراجعة كراس اإلجابةرابعاا 

( جنيو عف كؿ مقػر ويخطػر الكنتػروؿ المخػتص 411درة )يتقدـ الطالب بطمب ممصؽ عمية طابع خدمات تعميمية ق
ثبػت إسػتحقاؽ الطالػب أل، درجػات يػتـ التصػويب   ػإذاحدد ميعػاد لمراجعػة درجػات المػادة ) محػؿ الػتظمـ ( بذلؾ وي
( جنيو وتتـ  ي ىذه المرحمػة مراجعػة تمػاـ تصػحيم اإلجابػات الموجػودة بكػراس اإلمتحػاف ولػيس 411ؿ )وترد لو ا

وذلػؾ  ،خطػاء بيػاإعاده تصحيحيا أو إعادة تقدير الدرجات وتتـ مراجعة رصد تمؾ الدرجات والتأكد مف عدـ وجود أ
 .طالبالتعميـ وال وفشئؿ الكمية لووكي الستاذ الخاص بالمادةابحضور الطالب و 

 عد المنظمة لمخالفات سلوك الطالب: القواخامساا 

 : فيذية لقانوف تنظيـ الجامعات عمي( مف الالئحة التن424تنص المادة )* 

 : الجامعية وعمي األخصالتقاليد يعتبر مخالفة تأديبية كؿ إخالؿ بالقوانيف والموائم و 

 .األعماؿ المخمة بنظاـ الكمية أو المنشآت الجامعية -4

لدراسة أو التحريض عميو أو اإلمتناع المػدبر عػف حضػور الػدروس والمحاضػرات واألعمػاؿ الجامعيػة تعطيؿ ا -2
 عمييا. األخر، التي تقضي الموائم بالمواظبة

 و خارجيا.أ والسموؾ داخؿ الجامعة و مخؿ بحسف السيركؿ  عؿ يتنا ي مع الشرؼ والكرامة أ -3

  .وو الشروع  يالغش  ى اإلمتحاف أو ، أو اليدوء الالـز لوكؿ إخالؿ بنظاـ اإلمتحاف أ -4

  .و تبديدىاكؿ إتالؼ لممنشآت واألجيزة أو المواد أو الكتب الجامعية أ -5

  سابؽ مف السمطات الجامعية المختصة.شتراؾ  ييا بدوف ترخيص كؿ تنظيـ لمجمعيات داخؿ الجامعة أو اإل -6

ابؽ مف وقيعات بدوف ترخيص سو جمع تة بالكميات أصور  نشرات أو إصدار جرائد حائط بأ،توزيع ال -7
 .السمطات الجامعية المختصة
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 .العامة دابمخالفة لمنظاـ العاـ واأل مظاىراتشتراؾ  ى مباني الجامعية أو اإلعتصاـ داخؿ الاإل -8

اف أو شػروع  يػو ويضػبط  ػي متحػإ ػي  عمي كػؿ طالػب يرتكػب غشػاا  ( مف نفس الالئحة425تنص الماده ) كما* 
يعتبػر أو ما ينوب عنو مف لجنة اإلمتحاف ويحـر مف دخػوؿ اإلمتحػاف  ػي بػاقي المػواد و  حالة تمبس يخرجو العميد

  .لي مجمس تأديب ي جميع مواد ىذا اإلمتحاف ويحاؿ إ الطالب راسباا 

 :أما العقوبات التأديبية فهي *

  .و كتابةة أالتنبيو شفاى -4

 اإلنذار. -2

  .الحرماف مف بعض الخدمات الطالبية -3

 .ال تتجاوز شيراا  روس أحد المقررات لمدةد الحرماف مف حضور -4

  .ال تتجاوز شيراا  الفصؿ مف الكمية لمدة -5

  .كثرالحرماف مف إمتحاف  ي مقرر أو أ -6

  .لمدة  صؿ دراسي وقؼ قيد الطالب لدرجة الماجيستير أو الدكتوراة لمدة ال تتجاوز شيريف أو  -7

 كثر.لب  ي مقرر أو أمتحاف الطاإلغاء إ -8

 .دراسياا  ده ال تتجاوز  صالا الفصؿ مف الكمية لم -9

  .كثر صؿ دراسي واحد أو أمتحاف  ي الحرماف مف اإل -41

  .كثرأو أ واحد و الدكتوراه مدة  صؿ دراسيرماف الطالب مف القيد لمماجستير أح -44

  . صؿ دراسي الفصؿ مف الكمية لمدة تزيد عف -42

ب عميو عدـ صالحية الطالب لمقيد رتخر، ويتقرار الفصؿ إلي الجامعات األيبمح الفصؿ النيائي مف الجامعة و  -43
  . ي جامعات جميورية مصر العربيةمتحانات أو التقدـ إلي اإل

  .مر الطالبوبو التأديبية داخؿ الكمية ويجب إبالغ القرارات إلي ولي أالصادر بالعق قرارالمر بإعالف األويجوز  -

  .شفو،  ي ممؼ الطالبوتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيو ال -

قػؿ مػػف نيػائي بعػػد مضػي ثػػالث سػنوات عمػػي األف يعيػد النظػػر  ػي القػػرار الصػادر بالفصػػؿ الولمجمػس الجامعػػة أ -
 .تاريخ صدور القرار

 : القواعد المنظمه للغياباا سادس

 : مف الالئحو الداخمية لمكمية عمي ( 6)  تنص المادة
ه مجمػس الكميػة عمػى أال ر لمنظػاـ الػذ، يقػر  التمرينات العممية و قػاا  ي شتراؾ يجب عمى الطالب متابعة الدروس واإل

% مف مجموع دروس كؿ مقرر عمى حػده.  ولمجمػس الكميػة بنػاء عمػى طمػب مجػالس  75تقؿ نسبة حضوره عف 
المقػررات التػي لػـ يسػتو ى  ييػا نسػبة   ػيمتحػاف النيػائي األقساـ المختصة أف يصدر قرار بحرماف الطالب مف اإل

متحػاف النيػائي  ييػا المقػررات التػي حػـر مػف التقػدـ لإل  ػي ور المقررة و ى ىذه الحالػة يعتبػر الطالػب راسػباا الحض
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متحاف بدوف عػذر مقبػوؿ، إال إذا ف الطالب المتغيب عف اإلأذلؾ ش  ينو أىذه المقررات صفراا ش  يوتكوف درجتو 
ذا بعػذر مقبػوؿ،  عتباره غائباا إيقبمو مجمس الكمية ب قدـ عذراا  عمػى أف يتقػدـ بالعػذر قبػؿ أو أثنػاء  تػرة االمتحػاف. وا 

يعتبػػر أدائػػو ليػػذا  االمتحػػاف،ستصػػدار قػػرار حرمانػػو مػػف دخػػوؿ إأثنػػاء  تػػرة  قبػػؿ أو حضػػر الطالػػب أحػػد االمتحانػػات
 متحاف كأف لـ يكف بمجرد صدور القرار.اإل

  عاا: ما ل يسمح به في المتحاناتساب

 يػػو  و شػػروعاا  ػػي االمتحػػاف أ : كػػؿ طالػػب يرتكػػب غشػػاا ـ الجامعػػات عمػػي( لقػػانوف تنظػػي425)تػػنص المػػاده  -4
ويضبط  ي حالة تمبس يخرجو العميد أو مف ينوب عنو مف لجنة اإلمتحاف ويحـر مف دخوؿ اإلمتحػاف ويحػاؿ إلػي 

 .مجمس تأديب

عالمة تثيػر  بخالؼ األسود واألزرؽ أو وضع أ، ييز كراسة اإلجابة بإستخداـ أقالـ ممونةلي تمعدـ المجوء إ -2
  .جابةالشؾ والريبة  ي تمييز كراسة اإل

  .تحاف بأ، أوراؽ خارجية تخص المادةمعدـ دخوؿ لجنة اإل -3

المجنػة قبػؿ بػدء / مالحػظ عدـ دخوؿ لجنة اإلمتحاف بالتميفوف )المحموؿ( بؿ يجب غمقو وتسميمو إلي السػيد -4
  .متحافسير اإل

  .طعمة داخؿ المجافعدـ تناوؿ المشروبات واأل -5

   .عدـ التدخيف نيائياا  -6

 متحاف.عدـ اإللتفات والحديث واليمس مع الزميؿ األخر داخؿ المجنة وأثناء سير اإل  -7

لممػادتيف   يػو طبقػاا  لوسائؿ حتي ال تتعرض لعقوبة الغػش أو الشػروعمف ا عدـ المجوء إلي الغش بأ، وسيمة -8
  .مف الالئحو التنفيذية لقانوف تنظيـ الجامعات 426، 425

 نشطة عن الغياب: تعويض الطالب المساهمين في األاا ثامن
  ي رعاية الشباب تحت كؿ نوع مف األنشطةنشطة الطالب  عمؿ سجؿ مرقـ ومختـو أل 

السػيد األسػتاذ الػدكتور/ المقاءات الرسمية لمنشاط موجو لمكتب  ف يصدر خطاب مف مشرؼ النشاط بمواعيدأ -4
   .الطالبالتعميـ و  شؤوفوكيؿ الكمية ل

 سبوع الخالي مف الدراسة. ي أحد أياـ األ سبوعياا يـو أنشطو تدريبية منتظـ أتخصيص  -2

عضػاء ىيئػة التػدريس عمي السجالت الرسمية لألنشطة عمي مستو، الكمية أو الجامعة يخطر السػاده أ بناءاا  -3
ب الػذيف لمطػال التعميـ والطالب لتحديد مواعيد بديمػة شؤوفسيد األستاذ الدكتور/ وكيؿ الكمية لبخطاب رسمي مف ال

يتعذر عمييـ حضور الحصص أو اإلمتحانات بسبب مشػاركتيـ  ػي األنشػطة الرسػمية كممثمػيف لمجامعػة أو الكميػة 
  .التي نفذت  ي سجؿ خاص بالطالب  ي لقاء أو نشاط رسمي وتسجؿ المواعيد البديمة



 

 

 دليل كلية الزراعة والموارد الطبيعية
سوان

 
 م9102/9191ـ العام الجامعى  جامعة ا

  
                                              

]57[ 

 
 وحدة ضمان الجودة دليل كلية الزراعة والموارد الطبيعية

 دنيم انطبنت

 سعبيخ انشجبة إداسح نهحصىل عهي خذيبد

  :ابدارة رعاية الشبإرسالة 

لمناخ المناسب تو ير اعمقة بخدمة الطالب مف الناحية اإلجتماعية والثقا ية والرياضية و ارية المتالقياـ بالمياـ اإلد
 .كأداة مف أدوات تنفيذ رسالة االكمية نشطة خارج  صوؿ الدراسة لتنمية مواىبيـلمطالب لممارسة األ 

 أنشطة رعاية الشباب

 النشاط الرياضي  :والا أ
  .نساف  العقؿ السميـ  ي الجسـ السميـي البناء السميـ لجسـ اإل ييدؼ إل

 : ط الرياضيمجاالت النشا
 .كرة السمة ( –كرة اليد  –كرة الطائرة  –: ) كرة القدـ األلعاب الجماعية -

 –ثقػاؿ ر ػع أ – مالكمػة –ألعػاب قػو،  – سػباحة – مصػارعة –ضػي ر تنس أ –: ) تنس طاولة األلعاب الفردية -
 .(كونج  و  –جودو  – كاراتيو

 تحادات الطالبيةمف الطالب لعضوية لجاف مجالس اإل  دـ لمترشيمالشروط الواجب توا رىا  يمف يتق
  .ف يكوف مصر، الجنسيةأ  -4

  . ييا أل، سبب عادة ي  رقتو غير باؽ لإل ف يكوف مستجداا أ -2

  .السمعة الحسنةأف يتصؼ بالخمؽ القويـ و  -3

  .تحادلرسـو اإل  ف يكوف مسدداا أ -4

 .التي يرشم نفسو  ييا و، النشاط الممحوظ  ي مجاؿ المجنةف يكوف مف ذأ -5

أو حادات الطالبية قد سبؽ الحكـ عميو بعقوبة مقيدة أو تقرر إسقاط ووقؼ عضويتو بأحد اإلتأال يكوف  -6
 .إحد، لجانيا

  .أال يكوف قد وقع عميو أ، جزاء تأديبي -7

 جتماعي : النشاط اإلثانياا 
تنميػػة العالقػػات اإلجتماعيػػة بػػيف الطػػالب وبعضػػيـ وبػػيف الطػػالب وأعضػػاء ىيئػػة التػػدريس  يػػدؼ ىػػذا النشػػاط إلػػيي

والعػػػامميف وتػػػدعيـ أواصػػػر الػػػود بػػػيف جميػػػع أعضػػػاء أسػػػرة الكميػػػة وذلػػػؾ خػػػالؿ ثػػػالث أقسػػػاـ رئيسػػػية ) الػػػرحالت 
 .األنشطة الطالبية ( –جتماعية الخدمة اإل –المعسكرات و 

 : جتماعيت النشاط اإلمجاال
 الطالب رحالت  -

 دماف مشروع مكا حة اإل -

  بحوث إجتماعية عمي مستو، الكمية والجامعة -

 مشروع مكا حة تموث البيئة  -

 حمر تكويف  ريؽ اليالؿ األ -

 ولية مشروع اإلسعا ات األ  -
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 المثالية  والطالبةمسابقة الطالب المثالي  -

 مشروع التبرع بالدـ  -

 سوؽ الخير، السنو، ال -

ندوؽ التكا ؿ اإلجتماعيص -
 هحصىل ػهٍ يعبهًبد صُدوق انتكبفمشسوط انىاجت تىافسهب نان : 

 ب + صور البطاقة العائمية لموالد.حضار مفرادت المرتإذا كاف ولي أمر الطالب موظؼ يجب إ  -4

  .حضار صورة شيادة الو اه + قيمة المعاشإذا كاف ولي االمر متو ي يجب إ -2

 .+ الحيازة الزراعية قة العائمية لموالدحضار صورة البطاالطالب مزارع يجب إ مرإذا كاف ولي أ -3

      .إحضار البطاقة العائمية لموالد إذا كاف الوالد ال يعمؿ بالحكومة يجب -4
وير ؽ باإلستمارة صورة بطاقة الرقـ القومي جتماعي مف إدارة رعاية الشباب بالكمية يمأل الطالب إستمارة بحث إ

 .اص بوالخ
 َىع انًعبهًخ:    

 مساعدات عينية -     مساعدات مالية -

ة وتنطبؽ عمييـ شروط الطالب المقيميف  ي المدينة الجامعيالمساىمة  ي سداد رسـو المدينة الجامعية ) -
       شراء المذكرات بنصؼ الثمف      المساعدة (

 :: نشاط الجوالة والخدمة العامةثالثاا 
حي والجوانػػب العقميػػة والبدنيػػة جميػػع النػػوايعتبػػر ىػػذا النشػػاط مػػف األنشػػطة التػػي تسػػاعد عمػػي تنميػػة الشػػباب  ػػي 

مجػاؿ خدمػة البيئػة و  –رياضية ال –الثقا ية  –الكشفية  –كتساب بعض الميارات الفنية اإلضا ة إلي إجتماعية باإل
 .والنشاط الديني

 :: النشاط الفنيرابعاا 
يػػات البصػػرية والجسػػدية لػػي تنميػػة القػػدرات اإلبداعيػػة لػػد، الطػػالب عػػف طريػػؽ توظيػػؼ اإلمكانييػػدؼ ىػػذا النشػػاط إ

والسمعية والصوتية لإلعالف عف المشاعر واأل كار التي ترتبط بظروؼ الحيػاة اليوميػة التػي يعيشػيا اإلنسػاف ويػتـ 
 :ة لمطالب عف طريؽوتييئة المناخ إلطالؽ اإلبداعات الفنيمف خالؿ ىذا النشاط تنمية المواىب وصقميا 

 الموسيقي بجميع آالتيا -

 ستعراضية واإلالفنوف الشعبية  -

 والجماعي عف طريؽ  ريؽ الكوراؿ الغناء الفرد، -

 التفصيؿ والخياطة -

 التمثيؿ المسرحي -

 الفنوف التشكيمية بجميع مجالتيا -

 خامساا: النشاط الثقا ي 

ييػػدؼ ىػػذا النشػػاط إلػػي اإلرتقػػاء بفكػػر وثقا ػػة الطػػالب وتنميػػة المواىػػب  ػػي المجػػاالت الثقا يػػة واألدبيػػة والعمميػػة 
 :يـ ووطنيـ عف طريؽة وربط الشباب بقضايا مجتمعوالديني
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 ناد، األدب -

 أدبية ثقا ية سنوية مجمة إصدار  -

 واألمسيات الشعريةالندوات  -

 مسابقة حفظ القراف الكريـ -

 مسابقة مجالت الحائط والتحقيؽ الصحفي -

 الديففكريف والسياسييف ورجاؿ ستضا ة كبار المإ -

 النشاط األسر،: سادساا 

كبػػر عػػدد مػػف الطمبػػة والطالبػػات  ػػي األنشػػطة مػػف خػػالؿ األسػػر الطالبيػػة بالكميػػة اط إلػػي مشػػاركة أييػدؼ ىػػذا النشػػ
بيػػنيـ وزيػػادة نشػػطة والبػػرامج التػػي تنفػػذىا اإلدارة مػػف أجػػؿ صػػقؿ وتنميػػة ميػػارات الطػػالب وبػػث روح التعػػاوف واأل 

 :العامميف مف خالؿىيئة التدريس و  نتماء لممجتمع وتوثيؽ العالقة بيف الطالب وأعضاءشعورىـ باإل 
  المسابقات الثقا ية -

 المسابقات اإلجتماعية -

 مسابقات الشطرنج -

 برنامج اعرؼ بمدؾ -

 مشروعات خدمة البيئة -

 المسابقات الفنية والثقا ية -

 تش ، واألنشطة الرياضيةألعاب تمي ما -

 زيف  ي األنشطة:يوالمتم قيف عممياا و فالقادة ورعاية  الطالب المت: إعداد سابعاا 
نشػطة وتنظػيـ حفػؿ الي تنظيـ معسكرات إعػداد القػادة وتنظػيـ نػدوات طالبيػة ذاتيػة  ػي شػتي األ ىذا النشاط  ييدؼ

وتنفيػػذ  ز عمػػي مسػػتو، الجامعػػة (يػػوالمتميػػزيف  ػػي األنشػػطة ) يػػـو التفػػوؽ والتم تكػػريـ الطػػالب المتفػػوقيف عمميػػاا 
 .نشطةوالمتميزيف  ي األ  مشروع العالج المجاني لمطالب المتفوقيف عممياا 

 كيفيخ يكىيٍ األصشح انطالثيخ

 انهُكم انتُظًٍُ نتكىٍَ أظسح:  

 .ة التدريس بدرجة مدرس عمي األقؿ"عضو ىيئرائد األسرة " -4

 ."بة والطالبات بالسنوات المختمفةمف الطم" مقرر ، مقرر مساعد ، أميف صندوؽ ، مقرر أنشطةلكؿ أسرة  -2

 .ة بالكميةالمختمفقساـ والسنوات سرة مف الشعب واأليتـ تكويف األ -3

 . رد 31يقؿ عدد أعضاء األسرة عف ال   -4

 .راسية والشعبة والعنواف بالكامؿوالسنة الد سـ رباعياا يكتب اإل -5

خمس  أ.د/ عميد الكمية " –تحاد رائد اإل  – رائد لجنة األسر –رائد األسرة " عتمادىا مف تقدـ كؿ أسرة بعد إ -6
 .ة الشبابسر برعاينسخ = أصؿ مستندات تشكيؿ األسرة لمسئوؿ األ
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 شسوط ػبيخ نهحفبػ ػهٍ األظس وأَشغتهب : 

 .تمأل إستمارات اإلشتراؾ باألسرة لد، مشرؼ النشاط -4

 .ارنيو األسرةكإحضار صورة لمطالب لعمؿ  -2

 .طالب وطالبات جميع الفرؽ والشعب المختمفة تتكوف األسرة مف -3

 .ئد اإلتحادورا إذا لـ تشترؾ األسرة  ي النشاط تشطب بقرار مف رائد المجنة -4

الػخ( الػي مشػرؼ  11يقدـ طمب لممارسة أنواع النشاط الخاصة باألسػرة مثػؿ )الػرحالت والمعػارض والنػدوات  -5
 .موعد التنفيذ بأسبوع عمي األقؿ تحاد قبؿورائد اإل النشاط لإلعتماد مف رائد األسرة ورائد المجنة 

رائد لجنػة األسػر  –رحمة )عضو ىيئة التدريس عند الحصوؿ عمي الموا قة بالقياـ برحمة يحدد مشرؼ عاـ ال -6
 .عميد الكمية ( –رائد اإلتحاد –

التعمػيـ والطػػالب  شػؤوفسػػـ السػيد األسػتاذ الػػدكتور/ نائػب رئػيس الجامعػػة لثػـ تر ػع ىػػذه الموا قػات بطمػب بإ -7
 .ة قبؿ الميعاد بأسبوع عمي األقؿلمموا قة عمي القياـ بالرحم

 ةبخديبد عالثُخ تمديهب زػبَخ انشج: 

 .بونات تغذية لمطالب المغتربيف -4

  .أدوات مكتبية بسعر رمزإ -2

 شسوط انحصىل ػهٍ ثىَبد انتغرَخ: 

 .كوف الوجبة لطالب السكف الخارجيف تأ -4

األسبوع السابؽ لألسبوع المراد حجز البونات  تكوف الوجبة وجبة غذاء مطيية ساخنة ويتـ شراء البونات  ي -2
  .لو

 .ير لميـو الواحد قط ال غجنيو ونصؼ  سعر الوجبة الواحدة -3

 .الجمع والعطالت الرسميةال تقدـ ىذه الوجبات  ي أياـ  -4

 .لوجبات بخزينة المدينة الجامعيةيتـ توريد قيمة ا -5

 .عمي جميع الطالبيقدـ لكؿ طالب بوف واحد أسبوعياا حتي يتسني لنا توزيع البونات  -6

 .غير المقيميف بالمدينة الجامعية ظة و ج المحار خاغذية لجميع الطالب المقيميف مف توزع بونات الت -7
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بالد اتر الخاصة  شراء البوناتتسجؿ أسماء الطالب المستفيديف بالبونات والمحا ظة التابع ليا وتاريخ  -8
 .برعاية الشباب

 ٍدػى انكتبة انجبيؼ: 
 .ر مدعمة مف الجامعة لجميع الطالبيقـو بتوزيع الكتاب الجامعي بأسعا

 :ٌفٍ حبنخ وجىد شكبو 

،  يجب عمي جميػع الطػالب الػذيف لػدييـ أ، الرئيسية ويفتم أسبوعياا  صندوؽ شكاو، معمؽ بجوار المدرجات يوجد
 .كتابتيا بوضوح ووضعيا  ي الصندوؽشكو، 

 .جميع الشكاو، تعامؿ بسرية تامة  -
  .الطالبعميـ و وف التلرائد اإلتحاد أو وكيؿ الكمية لشؤ  شخصياا  يمكف التقدـ بالشكاو، العاجمة  -
 ىيانشسوط انالشو تىافسهب فٍ انشك: 

  .بيانات صاحب الشكو،أف يكوف بيا إسـ و  -4

  .مكف عمي الواقعة وقت ومكاف حدوثياأف تتضمف وقائع محددة وشيود إف أ -2

  .توقيعاتال تقبؿ الشكاو، بدوف أسماء و  -3

موعد مقابمة  لمف وجيت لبحثيا ثـ يحددونوع الشكو، و  –صوليا الشكاو،  ي سجؿ يحدد بو تاريخ و  تسجؿ -4
  .خطوات حميا صاحب الشكوإ ثـ

 .ع الشكاو، حسب نوعيا  ي وجود لجنة مف رائد اإلتحاد أو مف ينوب عنو ومدير رعايػة الشػباب وممثػؿتوز  -5
 :مف إتحاد الطالب ويكوف ذلؾ و ؽ األنواع اآلتية

  .شكاو، تعميـ  - أ

  .تحويؿ ( –شكاو، خارج األمور التعميمية ) غياب   - ب

  .شكاوإ شخصية - ت

 .أو اجتماعية شكاوإ متعمقو بأمور مادية - ث
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 انتزهيزاد وانًعبيم

لألغػػراض البحثيػػة األجيػػزة العمميػػة والمسػػتمزمات الالزمػػة أحػػدث معامػػؿ رئيسػػية متػػو ر بيػػا  أربعػػةيوجػػد بالكميػػة 
خػدـ العمميػة والتعميمية. باإلضا ة الي وجود العديد مف إلمكانيات المادية اآلخر، والتي تستفاد منيا الكميػة والتػي ت

 البحثية والتعميمية داخؿ الجامعة وخارجيا عف طريؽ بروتوكوالت التعاوف مع الجيات المختمفة.

 يعًم انتكُىنىريب انحيىيخ -1

المعمللله الللو الت يللللةال ال ةملللس ل للل ي الي اجلللال العةللللا يلللب م لللاه الي اةلللس  يالمل  ياليلي للللا ال ليللللس  
 .لنااتب ياالنتاج ال ليانبيالقلاجال ال ةلئلس يب م اه االنتاج ا

 يعًم انتحهيالد انكيًبويخ -2

يل تللليل المعمللله جةلللب ال يلللةال يالة ا للللال يالمجلللتةةمال الةاولللس ات ةلللل ل الت الللس يالنالللال يالملللا   
 يالتب تةيم تةووال ال اضب يالملاه يغل ىا من التةووال المةتةفس ذال الوةس.

 يعًم انصُبعبد انغزائيخ واألنجبٌ -3

يالتلللب تةللليم التةوولللال المةتةفلللس ةاولللس  العةمللللسل المعمللله الضلللاا جةلللب العيللللي ملللن ال يلللة  يل تلللي 
 تةووال الوناجال الغذائلس ياللاان.

 يعًم فضيىنىريب انًحبصيم -4

يل تلليل المعملله جةللب العيلللي مللن ال يللة  العةملللس يالت يلللةال ال ةمللس يالتللب تةلليم تةووللال االنتللاج 
 ةه يقالس الناال يام اض الناال يغل ىا.النااتب يالعةيم الم تا س م
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 وانًىاسد انطجيعيخ د انتبثعخ نكهيخ انزساعخاذانىح

 
 انتعهيى واإلعتًبد رىدحوحذح ضًبٌ أولا: 

وحػػدة ضػػماف الجػػودة ىػػي أحػػد أنظمػػة كميػػة الزراعػػة والمػػوارد الطبيعيػػة التػػي تعنػػي بتحسػػيف ور ػػع  عاليػػة وكفػػاءة 
جاؿ التعميـ والبحث العممػي وخدمػة المجتمػع وتنميػة البيئػة، باإلضػا ة إلػي خمػؽ األنشطة التي تقدميا الكمية  ي م

وعي بيف أعضاء ىيئة التدريس والطالب وكا ة األطراؼ ذات الصمة تجاه  كرة التطوير والتقويـ واإلعتماد وجػدواىا 
 بما يتمشي مع السياسة واإلستراتيجية العامة لمجامعة.

 : سؤيخ انىحذح

اـ متكامؿ لمعممية التعميمية مبنػي عمػي الجػودة الشػاممة، يعنػي بوجػو خػاص ر ػع مسػتو، األداء السعي إلنشاء نظ
ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس والعػػامميف بالكميػػة، ولموصػػوؿ إلػػي اإلعتمػػاد والتطػػوير المسػػتمر لتكػػوف مػػف األكاديميػػات 

 المتميزة  ي مجاؿ الزراعة عمي المستو، المحمي واإلقميمي.

 سصبنخ انىحذح:

عمي نشر ثقا ة الجودة ومتابعة وتقييـ األداء  ػي كا ػة عناصػر المنظومػة التعميميػة والبحػث العممػي وأنشػطة تقـو 
خدمة المجتمع وتنمية البيئة التي تقدميا الكمية  ي ضوء معايير الييئة القوميػة لضػماف جػودة التعمػيـ واإلعتمػاد، 

لإلرتقػػاء بمسػػتو، الكفػػاءة والقػػدرة التنا سػػية  يمػػا وتبنػػي عمميػػة التحسػػيف المسػػتمر لػػألداء المؤسسػػي واألكػػاديمي 
 تقدمو الكمية مف خدمات.

 : هىحذحصتشاييزيه ندهذا  اإلاأل

الحصػػوؿ عمػػي اإلعتمػػاد المؤسسػػي لمكميػػة والحفػػاظ عمػػي إسػػتمرارية اإلعتمػػاد مػػف الييئػػات القوميػػة واإلقميميػػة مػػف 
 خالؿ:

دارييفنشر ثقا ة الجودة لكا ة األطراؼ بالكمية مف طالب و  -4  .أعضاء ىيئة التدريس وا 

دارييف بممارسات ضماف الجودة -2  .توعية كا ة األطراؼ بالكمية مف طالب وأعضاء ىيئة التدريس وا 

 .تقييـ ومتابعة األداء لمعممية التعميمية والبحث العممي التي تقدميا الكمية -3

 .ةتدريب كوادر لمنظومة الجودة لتطبيؽ آليات ضماف الجودة الداخمي -4

 .تدعيـ القدرة التنا سية لوحدة ضماف الجودة -5

انهيكم انتُظيًي نىحذح ضًبٌ انزىدح
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 يشكيم يزهش إداسح وحذح ضًبٌ انزىدح

 المسئولية الوظيفة اإلسـ ـ
َبظررررررس أ.د/  

 ػجدانحًُد دَبة

ػًُد 

 انكهُخ

 زئُط يجهط اإلدازح

د/ احًررررررررد  

     إظًبػُم ضًساًَ

 يدَسًا نهىحدح يدزض

د/ اشررسف ثكررسي  

 احًد

اظتبذ 

 يعبػد

لبئى ثأػًبل وكُم انكهُخ نشؤوٌ 

 انتؼهُى وانغالة

د/ َجُررم ظررؼُد  

 ػىض

اظتبذ 

 يعبػد

لبئى ثأػًبل وكُم انكهُخ نهدزاظبد 

 وانجحىث

/ يحًررد احًررد  

 اثىانهُم

اظتبذ 

 يعبػد

لبئى ثأػًبل وكُم انكهُخ نشئىٌ 

 ُخ انجُئخ خديخ انًجتًغ وتًُ

د/ حعررٍُ حعررٍ  

 ػهٍ أدو

اظتبذ 

 يعبػد
 َبئت يدَس وحدح ضًبٌ انجىدح

د/ هشبو شكسَرب  

 تىفُك 

 َبئت يدَس وحدح ضًبٌ انجىدح يدزض

د/ وجرردي صرربثس  

 احًد          

 ػضىا يًثالً ػٍ لعى انجعبتٍُ يدزض

د/ زهرربو ػهررٍ  

 يحًد ػهٍ

 يًثالً ػٍ لعى االَتبج انحُىاٍَ ػضىا يدزض

 وانداجٍُ

يحًررد ػجررد  /د 

 انؼهُى ػهً          

اظتبذ 

 يعبػد
يًثالً ػٍ لعى االلتصبد واالزشبد  ػضىا

 انصزاػٍ

د/ حعٍُ حًرداٌ  

 يحًد 

 يًثالً ػٍ لعى انجعبتٍُ ػضىا يدزض

 تىفُك يحًدد/   

 أحًد ػجبض

يًثالً ػٍ لعى يُكسوثُىنىجُب  ػضىا يدزض

 شزاػُخ

د/ زضرررب ػجرررد  

 انًىجىد جًؼخ

يًثالً ػٍ لعى ػهىو وتكُىنىجُب  ػضىا يدزض

 األغرَخ

د/ وائررم فتحررٍ  

 يحًد انمظ         

يًثالً ػٍ لعى ػهىو وتكُىنىجُب  ػضىا يدزض

 األنجبٌ

د/ أحًررد صررال   

 يحًد

 يًثالً ػٍ لعى انًحبصُم ػضىا يدزض

د/ أحًررد ػجررد  

 انؼصَص يحًىد      

يًثالً ػٍ لعى انًىازد  ػضىا يدزض

 ُؼُخانغج

د/ إظررالو زاشررد  

 يسشوق 

اظتبذ 

 يعبػد
 يًثالً ػٍ لعى ولبَخ انُجبد ػضىا

 حرربفؼ حعررٍد/   

 عسثبوٌ حعٍ

يًثالً ػٍ لعى انهُدظخ  ػضىا يدزض

 انصزاػُخ

عُد يو/   ًد ان يًثالً ػٍ يؼبوٍَ أػضبء هُئخ  ػضىايدزض ح
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 انتدزَط يعبػد يحًد ػهً غُُى

يررؤيٍ يحًررد و/  

 ػهً

أيٍُ 

 انكهُخ

 يًثالً ػٍ اإلدازٍَُ ىاً ػض

جد   ًد ػ ًىد يح يح

 انفساج 

 يًثالً ػٍ انغالة ػضىاً  عبنت 

َبظرررًٍُ ػرررالء  

 احًد انغُسي

 يًثالً ػٍ انغالة ػضىاً  عبنت 

انحعررررررررُبء  

 َصساندٍَ يحًد

 يًثالً ػٍ انغالة ػضىاً  عبنت 

 

 وحذح انخذيبد اإلنكتشوَيخحبَيبا: 

تكنولوجيا المعمومات لتصػؿ إلػي  لتفعيؿ خدمات  الزراعة والموارد الطبيعية ةلكترونية بكميأنشئت وحدة الخدمات اإل 
وىػى تعتبػر حمقػة الوصػؿ بػيف المشػاريع السػت . المستفيديف بالكمية مف طػالب وأعضػاء ىيئػة التػدريس ومػوظفيف

 لػػى تقػػديـ خػػدمات متميػػزة  ػػيإتيػػدؼ ىػػذه الوحػػدة و عمػػى مسػػتوإ الجامعػػات وبػػيف الكميػػة. ICTP  المقدمػػة مػػف
نظػػـ  –الشػػبكة )ICTP  تكنولوجيػػا المعمومػػات لمكميػػة عػػف طريػػؽ زيػػادة  اعميػػة المشػػاريع السػػت المقدمػػة مػػف

 (.البوابة الرقمية –التعميـ اإللكتروني  –المكتبة الرقمية  –التدريب  –المعمومات اإلدارية 
 : أدهذا  انىحذح

ير األنشػػطة التعميميػة والبحثيػػة لػػدعـ و تطػو تعمػؿ وحػدة الخػػدمات اإللكترونيػة عمػػى توظيػؼ تكنولوجيػػا المعمومػات 
اإلدارية بكمية الزراعة والموارد الطبيعيػة و تقػديـ خػدمات إلكترونيػة متميػزة ألعضػاء الكميػة وذلػؾ مػف والمجتمعية و 

 :خالؿ تحقيؽ االىداؼ التالية
  .الزراعة والموارد الطبيعي ر ع كفاءة البنية التحتية وتحديثيا بكمية -4

 .يف أعضاء ىيئة التدريس والطالب بالكمية عف طريؽ البريد الكتروني الرسمي الخاص بالجامعةلتواصؿ با -2
  .راسية بالكميةالى برامج الكترونيتحويؿ نسبة مف البرامج الد -3
  ات.ع استخداـ نظـ التشغيؿ والبرمجيتقنيف وض -4

  ت.ماية األجيزة ضد الفيروساح -5

ة بػػدال مػػف المعػػامالت الورقيػػة عػػف طريػػؽ توعيػػة ور ػػع كفػػاءة العػػامميف بكميػػة سػػتخداـ المعػػامالت االلكترونيػػإ -6
  .الزراعة والموارد الطبيعية عمي استخداـ تكنولوجيا المعمومات

 ومف الخدمات اإللكترونية التي تقدـ عف طريؽ الوحدة:

 الخدمات المقدمة ألعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة 

 .لكؿ عضو Edu Mail عيإنشاء بريد الكتروني جام -
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 .عمى البوابة االلكترونية لمكمية Web Site إنشاء موقع لكؿ عضو   -

 Digital Library.إنشاء حساب لكؿ عضو الستخداـ المكتبة الرقمية  -

 .E-Learningتفعيؿ استخداـ مقررات التعميـ االلكتروني  -

 .عمى استخداـ تكنولوجيا المعمومات Trainingخدمة التدريب  -
 ات المقدمة لمطالبالخدم 

 .لكؿ طالب Edu Mail إنشاء بريد الكتروني جامعي -
 .نشر الجداوؿ الدراسية وجداوؿ االمتحانات وأرقاـ الجموس والنتائج عمى موقع الكمية -

 .E-Learningتفعيؿ استخداـ مقررات التعميـ االلكتروني  -

 .Trainingخدمة التدريب  -

 .ةالكمية والطمبة عمي موقع الكميأخبار  نشر -

 الخدمات المقدمة لمموظفيف 
 .Edu Mail االلكتروني الجامعي خدمة البريد -
 Training.خدمة التدريب  -

 .Technical supportخدمة الدعـ الفني  -
 : خطوات الحصوؿ عمي البريد اإللكتروني 

 .مكتب وحدة الخدمات اإللكترونية ،رابعالدور ال ،كميةالب مف خالؿ التواصؿ مع  ريؽ عمؿ الوحدة
 IT2_AGRi@aswu.edu.eg مف خالؿ البريد اإللكتروني لموحدة أو
 

  
 

mailto:IT2_AGRi@aswu.edu.eg
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 يشكز انتزبسة وانجحىث انزساعيخحبنخبا: 

( 21وحدة ذات طابع خػاص، لػو اسػتقاللو الفنػي واإلدار، والصػادر بشػأنو موا قػة مجمػس الجامعػة بالجمسػة رقػـ )
 وييدؼ المركز إلي: .21/4/2144بتاريخ 

 ػػي مجػػاؿ الزراعػػة والصػػناعات الزراعيػػة مػػع تقػػديـ اإلستشػػارات الفنيػػة والمينيػػة  إجػػراء األبحػػاث والدراسػػات -4
 .واإلرشادية  ي مجاؿ الزراعة والصناعات الزراعية

 .تقديـ اإلستشارات الفنية  ي مجاؿ الزراعة لأل راد والمؤسسات -2

 .لمشروعات إستصالح األراضيعمؿ الدراسات الفنية الالزمة  -3

تحميؿ عينات التربة والمياه والنبات وعمؿ التوصيات الفنية الالزمة  ي األراضي التػي بيػا مشػاكؿ بنػاء عمػي  -4
 .طمب أصحابيا والباحثيف والدارسييف

تقػػديـ الخػػدمات اإلرشػػػادية وتنظػػيـ الػػػدورات التدريبيػػة  ػػي مجػػػاؿ الزراعػػة والصػػػناعات الزراعيػػة والزراعػػػات  -5
 .حمية وزراعة األراضي الصحراويةالم

 .يف  ي إنشاء مشاريع زراعية صغيرةظة وكذلؾ تدريب الخريجيف الراغبتدريب ميندسي وزارة الزراعة بالمحا  -6

تعتبر الوحدة مركزاا استشارياا بما يتو ر لو مف كوادر عممية عمي مستو، عاؿ ور يع حيث يقـو المركز بعمؿ  -7
قامة المشاريع الزراعيةدراسات الجدو، اإلقتصادية والف  .نية الخاصة بتخطيط وتنفيذ وا 

 .إنتاج وتصنيع منتجات غذائية وألباف عالية الجودة -8

يقـو المركز بمعاينة المنشآت والمزارع والحدائؽ واألمػاكف المختمفػة التػي بيػا إصػابات أو تعػاني مػف مشػاكؿ  -9
 .األمر بناء عمي طمب أصحابيا مع تحديد العالج ومتابعة الحالة إذا لـز

إنتػػاج الخضػػر والمحاصػػيؿ وشػػتالت الفاكيػػة ونباتػػات الزينػػة الخاليػػة مػػف األمػػراض تحػػت اإلشػػراؼ العممػػي  -41
المتخصص مع المساىمة بدور  عاؿ  ي إجراء البحوث التطبيقية واإلستفادة منيا  ي تنمية وتطوير الزراعة ونشر 

 .ثقتفة الحفاظ عمي البيئة

 عية بداخميا مجموعة مف الوحدات منيا:التجارب والبحوث الزرا ويشمؿ مركز
 نتاج الحيوانيوحدة اإل (  4) 

 : أىداؼ الوحدة
 ي مزرعة  لتحقيؽ أقصي طاقة إنتاجية ممكنة بإستغالؿ اإلمكانات المتاحةنتاجية ىي مزرعة تعميمية إرشادية إ

جامعة مف المنتجات  الحيوانية سرة ال ي تو ير إحتياجات أ بمنطقة البيارة بكـو امبو إنتاج الحيواني لممساىمةاال
 .بحيوانات التربية المحسف رعييفامز المداد المربييف و ا  و 
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 :أىـ اإلنجازات
   .جود المحـو  ي مشروع الذبمتوزيع كميات مف أ -1

 2145و 2144ىذا العاميف  خالؿ العامميف بالجامعةبيع أعداد مف األضاحي لممربيف و  -2

 رشادية بالجامعةالمزرعة اإل  ( 2) 
ي موتـ تصميميا وتنفيذىا ع سوافالصحراوية بالحـر الجامعي بصحار، بجامعة أبالمنطقة  رشاديةالمزرعة اإل تقع 

لنباتات الزينة والخضر  مخصصة أ دنة وأجزاء منيا 7مساحة  ميتنقيط( ع -شكؿ شبكة ر، بالنظـ الحديثة ) رش
،  يي كربونات الكالسيـومالح الذائبة الكمية و أراضي المزرعة أراضي رممية تعاني مف إرتفاع كؿ مف األو  .والفاكية

    .أراضي رممية جيرية منخفضة الخصوبة

 : اليدؼ مف المزرعة

جػػراء األبحػػاث والتجػػارب ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس حيػػث أف المزرعػػة بيػػا شػػبكة ر، بػػالرش  تػػدريب طػػالب الكميػػة وا 
  .التنقيطو 

 .مزرعة البساتيف بمدينة نصر النوبة(  3) 
أ دنة  7عة مساحتيا حوالي لي كمية الزراعة والموارد الطبيعية وىي مزر ز نصر النوبة  تـ نقؿ أصوليا إمقرىا مرك
التي تزرع  وبيا بعض المساحاتلي جزئيف و أجزاء منيا مزروعة بأشجار المانجو ونخيؿ البمم مقسمة إ
 .ؿ الخضر ومحاصيؿ الحقؿبمحاصي

مية نواع المحاصيؿ حتي تستخدـ  ي العمماذج الحقمية بيا لمعظـ أراعة النيجر، األف تطوير وتحديث لممزرعة لز 
 نتاج مميز منيا.التعميمية وكذلؾ لمحصوؿ عمي إ

 الصوبات الزراعية(  4) 
نشاء تـ إبصحار، و  بالحـر الجامعي خصصت الجامعة مساحة أرض التعاوف مع منظمة العمؿ الدولية طار ي إ
الخضر  نتاج محاصيؿإل  وذلؾ كنموذج لمزراعة المحمية ونصؼ  داف 2احة سصوبات زراعية عمي م 3عدد 

 وشتالت الفاكية.

 .مركز نصر النوبةمزرعة إكثار الدواجف بعنيبو ب(  5) 
 .المزرعة البحثية لكمية الزراعة والموارد الطبيعية بقرية مصمص بمركز نصر النوبة(  6) 

 .بمشروع غرب كـو امبو بقرية بمبافنتاجية المزرعة البحثية التعميمية اإلرشادية اإل (  7) 

  .معمؿ التكنولوجيا الحيوية(  8) 
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 ثيبَبد انضبدح أعضبء دهيئخ انتذسيش ويعبوَيهى

 ةالدرجة الوظيفي االسـ القسـ 
أ.د/ أحًد غالة يحًد  الموارد الطبيعية 4

 إثساهُى

 انًشسف ػهً انمعى

 انؼصَص ػجد أحًدد/ 

 يحًىد

 يدزض

 انؼصَص ػجد ػبعفد/ 

 ػهٍ

 يدزض

 ػجدانؼظُى هبشى ػالء 

 ػجدهللا

 يدزض يعبػد

عمـو وتكنولوجيا  2
 األغذية

أ.د/ يحًد َجبتٍ يحًد 

 انغصانٍ

أظتبذ يتفسؽ 

 وانًشسف ػهٍ انمعى

 انًىجىد ػجد زضبد/ 

 جًؼخ

 يدزض

 تىفُك شكسَب هشبود/ 

 ػهٍ

 يدزض

 يؼُد أيم أثىثكس ػجد انىهبة

عمـو وتكنولوجيا  3
 األلباف

 يدزض فىشٌ صفىد أظبيخ د/

 يدزض فىشٌ صفىد أظبيخد/ 

 يحًد فتحٍ وائمد/ 

 انمظ

 يدزض

 احًد ػجدهللا يحًىد احًد

 ػصس

 يدزض يعبػد

4  
 
 
 

 البساتيف

د/ وجدٌ صبثس أحًد 

 ظهًُبٌ

 انًشسف ػهٍ انمعى

 يحًد حًداٌ حعٍُد/ 

 ظؼُد

 يدزض

 انعُد يحًد إظساءد/ 

 حعٍُ

 يدزض

 ػجد انجبظظ ػجدد/ 

 أحًد انعًُغ

 يدزض

 يدزض ػغُخ شحبتخ ًَس يٍُد/ 

د/صجسي صال  اندٍَ ػىض 

 هللا

 يدزض

 يدزض د/ ػجدهللا يحًد ػثًبٌ

 يدزض انُىثً حفًُ ظبنى د/

د/ خبند جًبل ػجد 

 انسشُد

 يدزض

 يؼُد اثىظُف يحسوض يًُ

http://agr.aswu.edu.eg/Arabic/StaffMembers/Pages/StaffMemberData.aspx?StaffMemberID=fUnDi4kwXGRgFE5oqIKmyw%3d%3d
http://agr.aswu.edu.eg/Arabic/StaffMembers/Pages/StaffMemberData.aspx?StaffMemberID=fUnDi4kwXGRgFE5oqIKmyw%3d%3d
http://agr.aswu.edu.eg/Arabic/StaffMembers/Pages/StaffMemberData.aspx?StaffMemberID=fCXpTDoZDGv6EVJ6Gawrkw%3d%3d
http://agr.aswu.edu.eg/Arabic/StaffMembers/Pages/StaffMemberData.aspx?StaffMemberID=fCXpTDoZDGv6EVJ6Gawrkw%3d%3d
http://agr.aswu.edu.eg/Arabic/StaffMembers/Pages/StaffMemberData.aspx?StaffMemberID=%2bmUe%2brUouiGsyUeEPddT9g%3d%3d
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 يجبهد

 انىفب اثى ػبعف أ.د المحاصيؿ 5

 فٍُح أحًد

 انًشسف ػهٍ انمعى

 اظتبذ يعبػد أحًد ثكسٌ أشسفد/ 

 هللا ػىض انًُؼى ػجدد/ 

 ػًس

 يدزض

 يدزض يسظٍ يحًد صال  أحًدد/ 

 يدزض فسج ػهٍ يحًدد/ 

 صجسِ اثى يؼسوف حعٍُ

 احًد

 يؼُد

 انحًُد ػجد َبظس ا.د/  

 دَبة

 انكهُخ ػًُد

6  
 

اإلقتصاد واإلرشاد 
 الزراعي

 انىهبة ػجد يحًد أ.د

 َحىل أثى

 انمعى ػهٍ انًشسف

 انؼهُى ػجد يحًدد/ 

 ػهٍ

 اظتبذ يعبػد

 اظتبذ يعبػد آدو ػهٍ حعٍ حعٍُ د/

 يحًد ؼبعٍان ػجدد/ 

 ػهٍ يحًىد

 يدزض

 يدزض يعبػد احًد لسًَ ػجبض فبَمخ

االنتاج الحيوانى  7
 والداجنى

 إظًبػُم أحًدد/ 

 ضًساٍَ

 انمعى ػهٍ انًشسف

 ظهُى يُصىز هللا ػجدد/ 

 ظُجس

 يدزض

 يدزض ػهٍ يحًد ػهٍ زهبود/ 

 يدزض يحًد أحًد إَُبضد/ 

 ػهً يحًد انعُد يحًد

 غُُى

 دزض يعبػدي

الميكروبيولوجيا  8
 الزراعية

 انًشسف ػهٍ انمعى يحًىد يحًد صال  أ.د

 إثساهُى اانشًُبءد/ 

 أحًد

 يدزض

 ػجبض تىفُك يحًدد/ 

 أحًد

 يدزض

 انًشسف ػهٍ انمعى انؼبزف يحًد حًدٌ أ.د الوراثة 9

 أثى أحًد يحًدد/ 

 انهُم

 اظُبذ يعبػد

 ػىض ظؼُد د/ َجُم

 إثساهُى

 اظُبذ يعبػد

 يؼُد احًد يحًىد يىظً يحًىد

http://agr.aswu.edu.eg/Arabic/StaffMembers/Pages/StaffMemberData.aspx?StaffMemberID=%2bmUe%2brUouiGsyUeEPddT9g%3d%3d
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 وحدة ضمان الجودة دليل كلية الزراعة والموارد الطبيعية

 
 إػداد

 واالػتًبد وحدح ضًبٌ انجىدح 

 انغجُؼُخ  وانًىازد اػخ كهُخ انصز

 جبيؼخ اظىاٌ
 
 
 
 

 

 يسشوق زاشد إظالود/  وقاية النبات 41

 انصغجٍ

 اظتبذ يعبػد

د/ػجد انُؼُى يحًد 

 فهًً

 ضيدز

 يدزض د/ شًُبء َىظف احًد

 انعُد حًدي زثبة

 انًحًدي

 يدزض يعبػد

د/ ػجد هللا ػجد انًجُد  أمراض النبات 44

 يحًد 

 يدزض

د ػجد انًُؼى د/ يحً

 يحًد حعٍُ 

 يدزض

 حُفٍ يحًد ونُدد/  اليندسة الزراعية 42

 شحبتخ

 يدزض

 حعٍ حبفؼ حعٍد/ 

 عسثبوٌ

 يدزض

ػجد هللا انشىادفٍ 

 اثساهُى انىكُم

 يدزض يعبػد

 ---------- -------------------- الكيمياء الزراعية 43
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