
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               

                                    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساباباشا -كلية الزراعة 
 

 
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 
 

 

WWW. agrsaba.au.alexu.edu.eg 
 
 

 7102/7102إصدار
 

http://agrsaba.au.alexu.edu.eg/


 

 اإلسكندرية جامعة رئيساألستاذ الدكتور  رسالة من

  الطالب الجدد إلى 

 

يسعدني أن أرحب بكم في جامعة اإلسكندرية التي تلتحقون بها اليوم وقد مضي علي      

إنشائها ما يزيد عن خمسة وسبعين عاما أسهمت فيها بدور مرموق في العلم والثقافة 

في مصر والوطن العربي, واحيي طموحكم في مواصلة التعليم العالي الذي تبذل الدولة 

وفق احدث النظم الجامعية, وعلي أيدي نخبة متميزة  –ما تستطيع لتوفيره لكم فيه أقصي 

من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم الذين تعتز بهم الجامعة وبدورهم المرموق في 

تعليم شباب الوطن واالرتقاء به لمواصلة رسالة العلم والحضارة التي اشتهرت بها مصر 

 عبر التاريخ.

تدخر وسعاً في سبيل تحقيق طموحات طالبها الجدد والقدامى علي  ن الجامعة الإ      

حد سواء من خالل تعليم حديث, وتدريب عملي مالئم, ونشاط طالبي في مجاالت عدة 

توفره الجامعة والكلية في آن معا, ونأمل في النهاية أن يحقق ذلك كله ما نصبو إليه 

نا أن أبناءنا الطالب يتصفون بالذكاء م االخالدة إيمانجميعا من تقدم وازدهار لمصرنا 

والمقدرة علي أداء الواجب, وااللتزام بالميثاق األخالقي للجامعة, وتلك كلها صفات 

 عبر القيم والتقاليد الجامعية األصيلة. –وعلي ترسيخها  –نحرص عليها 
 

 وفقكم هللا جميعا وحقق لكم وبكم ما نصبو إليه جميعا من تفوق وتقدم

 

 وهللا الموفق والمستعان                   

 

 رئيس الجامعة                                                    

  عصام الكردي  أ.د.                                                                        

    

 نائب رئيس الجامعةاألستاذ الدكتور كلمة 

 لشئون التعليم والطالب

 

 أبنائي طلبة وطالبات جامعة اإلسكندرية

يسعدني أن أرحب بكم جميعا في جامعة اإلسكندرية, وأهنئكم بالتحاقكم بهذه الكلية     

التي تسهم مع غيرها من كليات الجامعة في توفير التعليم الجامعي والبحث العلمي 

لية في الكبأرقي مستويات ممكنة علي يد صفوة من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم 

 يعملون بتناغم جميعاً في منظومة جامعية ذات كفاءة عالية ومستوي تعليمي متميز.

وإذ أرحب بكم جميعا فانه يسرني أن أضع أمامكم بعضا مما تقدمه الجامعة ألبنائها     

الطالب الجدد والقدامى, فباإلضافة إلي ما توفره الكلية والجامعة من خدمات تعليمية 

وأكاديمية فإنها تقدم خدمات طالبية اجتماعية ورياضية متنوعة من خالل إدارة رعاية 

عديدة علي مستوي الجامعة, كلها عبر منافسات طالبية شريفة بين الشباب, وأنشطتها ال

 كليات الجامعة, وكذلك في المدن الجامعية للطالب والطالبات في آن معا.

إضافة إلي ذلك فإن الجامعة توفر لكم خدمات طبية مناسبة في مستشفياتها وعلي     

عاية متكاملة للطالب ذو طلبة الجامعة والوحدات العالجية كما توفر ر مستشفىاألخص 

 .االحتياجات الخاصة 

مرة أخري أحييكم وأرحب بكم متمنيا دوام كل التوفيق والسداد في خدمة العلم والوطن, 

 واختم كلمتي بهذين البيتين من أشعار حافظ إبراهيم :

 " ال تحسبن العلم ينفع وحده ........ ما لم يتوج ربه بخالق "      

 تكتنفه شمائل  ........ تعليه كان مطية اإلخفاق "    " العلم إن لم      
                 

 والطالب يمنائب رئيس الجامعة لشئون التعل         

 جابر محمد هشام أ.د.                        

 



 

عميد الكلية الدكتور األستاذكلمة       
 

 
 

ليتكم رحاب ك فيطالب وطالبات كلية الزراعة سابا باشا أهالً وسهالً بكم  وبناتي أبنائي     

العريقة على مر الزمان، كزهور وزهرات تجدد شباب بستان، كم أهدى الوجود من قبل 

بالبنان، فانهلوا من علمهم فهم ال يبخلون، واجعلوهم قدوة وأسوة بهم  إليهمعلماء يشار 

الحترام والتقدير، يهبونكم ما شئتم من علمهم الغزير؛ تقتدون، أعطوهم ما يستحقون من ا

فقد شهدت هذه الكلية أجياالً متعاقبة، يسلم كل جيل رايتها عالية خفاقة كطائر جناحاه العلم 

أحدهما بدون اآلخر؛ ال تبخلو بجهد فى طلب العلم، وتزينوا بحسن  فيوالخلق حيث ال خير 

 والحلم  والتفانيالصبر 

 كلية نشأت للعلم       والحلم واألخالق والكــــــــــــــــــــرمبسابا باشا 

 رمــــــــكم خرجت علماً من بعده علم    وكل علم منهم في شهرة اله

العلم منافسة الفرسان، واجعلوا  فيفكونوا خير خلف لخير سلف، وتنافسوا 

ناً وطالب لح نوإداريياختالفكم كاختالف الزهور التي تجمل أركان بستان؛ لنعزف أساتذة 

واحداً وسيمفونية رائعة، كلنا أسرة واحدة واعلموا أن كليتنا كسلسلة تستمد قوتها من 

تناغم وتكامل ألوانها حافظوا على  فيقوة كل حلقاتها، وكلوحة رائعة، جمالها ليس إال 

 سبيل تطويرها وتحسينها.  فيكليتكم من كل عبث أو إفساد، وال تبخلوا 

كلمتي ال أملك سوى أن أدعوا لكم بدوام التوفيق وأن تجدوا فى كليتكم وفي نهاية 

 دعواتي .لحملها  يوماً تحملون فيها راية كليتنا المحبوبة وقد أصبحتم أهالً  ليأتيما يؤهلكم 

 . وتمنياتي
                                                                    

 عميد الكلية                                                                                  

                                       طارق محمد أحمد سرور أ.د.                                                               
                                       

 

الدكتور األستاذكلمة   

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 

ر كل عام وانتم بخيجامعة اإلسكندرية  – ابنائى وبناتى طالب كلية الزراعة ساابا باشأ    

. أرحااب بكم فى رحاااب كليتنااا الحبيبااة 1027/1028بحلول العااام الاادراسااااااي الجااديااد 

 متمنية لكم عاماوالتى نحتفل هذا العام باليوبيل الماسااااااى إلنشااااااائها وجاامعتناا العريقاة 

 جامعيا مثمرا.

ابنائى الطالب أضااع بين أيدكم دليل الطالب ليرشاادكم للتعرف على الكلية وأعضاااء هيئة  

 التدريس والبرامج التعليمية )الشعب الدراسية( والخدمات واألنشطة الطالبية.  

ندعوكم بالتمسااك بالقيم األخالقية واألعراف الجامعية والمشاااركة فى كافة االنشااطة      

المتاااحااة بااالكليااة وبااذل الجهااد والمثااابرة للوصااااااول للتفوق والنجااا  . نحن نعماال دائمااا 

لالرتقااء بكم علمياا وفكرياا وفقافيا لرفع كفاءة وقدرة خريج الكلية بما يناسااااااب سااااااوق 

تكون برامج الكلية متميزة فأنتم االمل فى نهضااااااة مصاااااارنا العمال والتطويرالمسااااااتمرل

 الحبيبة. 

 

 
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                               

   إيمان حسين السيد عياد أ.د.                                                          
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 كلمات عن مصر
 

مصار دولة فريدة في تاريخها وحضاارتها, أساهم موقعها الجغرافي بدور حاسم 

في شااخصاايتها وقيمتها عبر التاريخ, فهي تقع عند ملتقي قارتي آساايا وإفريقيا والبحرين 

المتوسااو واألحمر حيث يفضااي أولهما إلي المحيو األطلسااي واألخر إلي المحيو الهندي, 

مع باقي الشعوب شرقا وغربا من خالل طرق التجارة قديما وحديثا, ومن فم كان اتصالها 

وجاء شااااق قناة السااااويس في سااااتينيات القرن التاسااااع عشاااار ليضاااايف لمصاااار أهمية 

 إستراتيجية وحيوية في العالم كله.
 

(  1كم 2،020،408وتصاال مساااحة مصاار إلي حوالي مليون كيلومتر مربعا ) 

فيه األضاااااالي تقريبا, فهي تمتد من الجنوب إلي بالتحديد, وتأخذ شاااااكال مربعا تتسااااااوي 

كيلومتر علي امتداد الحدود  2180كيلومتر, ومن الشاااااارق إلي الغرب  2071الشاااااامال 

 992المصاارية الساااودانية, أما علي ساااحل البحر المتوساااو شااماال فيبل  اتسااااي مصااار 

 كيلومتر من رفح شرقا إلي السلوم غربا.
 

حيث شااااق  –ساااايد األنهار في العالم  –بنهر النيل وقد ارتبطت مصاااار حضااااارة وتاريخا 

طريقه في صااااحراء قاحلة وفي واديه الخصاااايب في صااااعيد مصاااار والدلتا  هر العمران 

البشااري مبكرا, وقيام حضااارة عريقة أسااهمت في العالم فكرا وترافا وفقافة, وكان ضاابو 

 النهر ومياهه مرتبطا بمركزية الحكم واإلدارة عبر تاريخ مصر بأكمله.
 

من  %27(  1026مليون نسااامة ) تقدير  90ويعيش علي ارض مصااار نحو 

من السااااااكان في وادي النيل  %98في الحضاااااار, ويتركز  %41هاذا العدد في الريف و

وبكثافة هي من اعلي الكثافات السكانية في العالم.  1كم 24،106والدلتا بمسااحة قدرها 

سانويا, وإذا استمر علي  %1،4, كما يزيد الساكان بمعدل 1نسامة/كم 2629حيث بلغت 

, مع ما 1042مليون نساامة ساانة  280ذلك فأن السااكان ساايتضاااعف عددهم ليصاال إلي 

 يحمله هذا العدد من ضغوط ومشكالت اقتصادية واجتماعية وسياسية.
 

, إال أن حدودها السياسية الحالية  وعلي الرغم من أن مصر من أقدم دول العالم

 2899ساااانة فقو بين عامي  16ي ما هي عليه أالن في حديثة النشااااأة, فقد تكونت عل –

, وكانت حدود مصااار قبل ذلك ترتبو بقوتها علي التوساااع شااارقا وجنوبا وغربا, 2912و

سااواء في التاريخ المصااري القديم أو الحديث, وكانت مناطق الحدود بين مصاار وجيرانها 

ة حاجزة بينها أو مناطق صاااااحراوي –هي مناطق تخوم  –قبل ترسااااايم الحدود الحديثة  –

وبين جيرانها في الشاارق والغرب, وجنادل نهر النيل في الجنوب وذلك إضااافة إلي حماية 

البحر المتوسااو في الشاامال, والبحر األحمر في الشاارق. وكانت أراضااي مصاار الفرعونية 

 خير مثال علي ذلك. –قديما ومحمد علي وخلفائه حديثا 

أفناء السااايطرة البريطانية  2899عام  وقد بدا ترسااايم الحدود الجنوبية لمصااار

 11علي مصاااار والسااااودان عندما حددت الحدود مع السااااودان متمشااااية مع خو عرض 

عنادما تحددت الحدود مع فلسااااااطين  2906كم, وسااااااناة  2171شاااااامااال ويبل  طولهاا 

مع ليبيا متمشااااية  2912كم, وساااانة  166التاريخية بين رفح ورأس طابا ويبل  طولها 

كم, وعلي امتداد هذه الساانوات لم يكن هنا   2220قا ويبل  طولها شاار 12مع خو طول 

عندما حددتها مصاار بافني عشاار  2928تحديد للمياه اإلقليمية, واسااتمر ذلك حتى ساانة 

ميالً بحريا, كما حددت عرض المنطقة المتاخمة بأربعة وعشااااارين ميالً بحريا من خطوط 

امة يبل  طول السااااواحل المصاااارية األساااااس التي يقاس فيها عرض البحر اإلقليمي, وع

كيلومترا علي البحر  2942كيلومترا علي البحر المتوسو و 992كيلومترا منها  1916

 األحمر.
 

وتعد مصااار مهدا لحضاااارة قديمة  هرت وتطورت علي أرضاااها الفيضاااية منذ 

ساانة قبل الميالد, وشااهدت مولد أول نظام للدولة السااياسااية في التاريخ  4000أكثر من 

اني, واسااااتمد اإلغريق حضااااارتهم التي بنوها في حوض البحر المتوسااااو, وهذه اإلنساااا

 بدورها كونت األساس الذي اعتمدت عليه الحضارات األوروبية الحديثة.
 

وقد قدمت مصاار إسااهاما مهما للثقافة اإلقليمية التي أصاابحت جزءا منها. فلقد  

لعصاااار المساااايحي. وحتى بدأت الجذور المساااايحية في مصاااار في العقود المبكرة األولي ل

آنذا  أهمية قصاااااوى في  –القرن الرابع الميالدي حازت اإلساااااكندرية عاصااااامة مصااااار 

مزارات العالم المسااااايحي بعد روما, ولعبت بطريركية اإلساااااكندرية دورا بارزا في تطور 

 الكنيسة وفي العقيدة المسيحية.
  

تدريجيا  تحولت مصر –بسالم  –ميالدية  642وعندما دخل اإلسالم مصر سنة 

ومضاات مصاار لتصاابح مركزا للنفوذ والعلوم في  –والي اللغة العربية  –الي الدين الجديد 

 العالم اإلسالمي والعربي.
 

وشاااخصاااية مصااار متعددة األبعاد, ذات بيئات متناقضاااة, ولكنها امة وساااطا بكل 

 يمعني الكلمة, وسااطا في الموقع والدور الحضاااري والتاريخي, وفي الموارد والطاقة وف

الساااااياساااااة والحرب, وفي النظرة والتفكير, ولعل في هذه الموهبة الطبيعية سااااار بقائها 

كما يقول جمال حمدان ) فلتة جغرافية ( ال تتكرر في  –وحيويتها علي مر العصور, وهي 

شااخصااية مصاار هي التفرد, نساايج وحده  –وفي كلمة واحدة  –أي ركن من أركان العالم 

 –د بها حتى الكتاب األجانب وهي ) إن شاااعب مصااار مختلف وسااامة حقيقية مؤكدة شاااه

 افيتهم يختلفون عن سكان أية امة من األمم(.رشعب خاص وقد جعلهم تاريخهم وجغ
 

ويرجع التفرد في الشااااخصااااية المصاااارية إلي التفاعل بين الموضااااع, والموقع. 

ة النهرية الفيضيوالموضع هو البيئة بخصائصها وحجمها ومواردها في ذاتها, أي البيئة 

بطبيعتها الخاصاااة, وشاااكل الوادي والدلتا وتركيبهما, وقد اساااتمدت مصااار شاااخصااايتها 

لد وقبل أي ب –منذ فجر التاريخ  –الحقيقية من شااخصاااية أرضاااها ونيلها. فقد كانت دائما 

دولة لشاااااعب واحد تجمعه وطنية واحدة في وطن واحد. ومنذ  –بقرون علي األقل  –أخر 

الموحدة لم تعرف االنفراط او االنحالل, كما لم تعرف التقسايم ال بالطول  ولدت هذه الدولة

وال بالعرض, ال في  ل االسااااتقالل وال حتى االسااااتعمار. ومن الوحدة إلي المركزية وتلك 

   اهرة جوهرية في شخصية مصر.
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 مدينة العلم والحضارةاإلسكندرية 
 

تعد اإلسكندرية من المدن القليلة في مصر وشرق البحر المتوسو التي أسهم   

موقعها بدور حاسم في تاريخها وأدوار تطورها ارتفاعاً وهبوطاً على مدى تاريخها الطويل 

أسيرة موقع جغرافي ذي  -وما تزال-بين المدن المصرية والعربية، وكانت في ذلك كله

متعددة بين بحر في الشمال، وبحيرة في الجنوب، ونهر في الشرق، وصحراء في مالمح 

الغرب، وكانت على مر العصور مركزاً فقافياً وحضارياً متميزاً، فما أن أنشأها االسكندر 

ق.م  111قبل الميالد حتى بلغت شأناً عظيماً منذ العصر اليوناني ) 112األكبر في عام 

لية، فقد كانت أكبر وأعظم عاصمة في العالم وفاقت كل المدن ق.م( والعصور التا 10إلى 

اليونانية القديمة والمصرية في السعة والثراء والفخامة وأصبحت موضع إعجاب كل 

 العالم القديم واشتهرت بمكتبتها الكبرى ودار الحكمة بها وقصورها الملكية العظيمة.

ها بعد اتخاذ الفسطاط عاصمة وبرغم أن اإلسكندرية فقدت كثيراً من مظاهر ازدهار

لمصر اإلسالمية، واضمحاللها نسبياً خالل القرون الثالفة األولى للهجرة عما كانت عليه 

فى العصرين البطلمي والروماني، فقد احتفظت خالل تلك القرون بمركزها الثقافي القديم، 

ة ئع فم القاهرومارست نشاطها العلمي والفني واالقتصادي، وإذا كانت الفسطاط فم القطا

قد أصبحت العاصمة اإلدارية لمصر في العصر اإلسالمي، فقد كانت اإلسكندرية العاصمة 

الفعلية للبالد طوال هذا العصر الذي امتد من الفتح العربي لمصر حتى الفتح العثماني لها، 

وقد وضح هذا الدور بجالء في العصر األيوبي وعصر المماليك. وقد أسهمت مدارسها فى 

دهار العلوم والهندسة والفلسفة والفلك وعلوم الدين، وقد تحقق ذلك نتيجة توافد العلماء از

المسلمين من مشارق األرض ومغاربها منذ العصر الفاطمي، وكان إلنشاء دار المغاربة 

ومدرستهم على يد صال  الدين أفر كبير في وفود جمهور كبير من علماء المغرب 

رية وإسهامهم في الحركة العلمية بها، ومن هؤالء العلماء واألندلس ونزولهم باإلسكند

 أخذ كثير من أهل اإلسكندرية علوم الحديث والقراءات والفقه وعلوم اللغة.

وفى العصر الحديث بدأت اإلسكندرية مرحلة جديدة من حياتها، وبعد أن كانت 

شرات اً في عالتطورات التي تتعرض لها تستغرق مئات السنين أصبحت تحقق نمواً كبير

السنين، وفى فترة وجيزة من حياتها تصل إلى مائتي سنة نمت واتسعت مساحتها اتساعاً 

ضخماً وتحولت من مدينة متواضعة إلى واحدة من أكبر مدن البحر المتوسو والعالم 

 العربي.

ويرجع الفضل األكبر في نمو اإلسكندرية في العصر الحديث إلى )محمد على( الذي 

م التي وفرت مياه الشرب لسكان المدينة وزراعة  2812رعة المحمودية سنة حفر ت

البساتين في ضواحيها، كما أنها أعادت الشريان الرئيسي للمواصالت بين اإلسكندرية 

 وبقية أنحاء مصر مما ساعد على استعادتها لمركزها القديم منفذاً لتجارة مصر الخارجية.

3  4 



 

كبير من األجانب الذين أفروا في حياتها تأفيراً  كما تميزت اإلسكندرية بوفود عدد

كبيراً وكان معظمهم من اليونانيين واإليطاليين والفرنسيين واإلنجليز وتركوا بصمات 

 واضحة على عمارتها وو ائفها وفقافتها أكثر من أية مدينة أخرى في مصر.

ب دورها ر، وقد واكوتعد اإلسكندرية مركزاً فقافياً وتعليمياً وسياحياً رئيسياً في مص

الثقافي نموها العمراني إلى حد كبير. فقد أنشئت بها كثير من دور العلم خاصة جامعة 

م( وأسهمت المدينة بترافها وبيئتها وو ائفها بدور كبير في حضارة 2941اإلسكندرية )

مصر الحديثة، فأخرجت أدباء وعلماء ورجال صحافة وموسيقى وفنون كما لعبت دوراً 

في الحركة الوطنية المصرية على امتداد مراحل الكفا  الوطني منذ أواخر القرن كبيراً 

 التاسع عشر حتى تحقيق االستقالل.

وباإلضافة إلى و ائفها التجارية والصناعية والثقافية، فإن اإلسكندرية تعد من أكبر 

، وقد االمراكز السياحية في مصر، ويمثل االصطياف النسبة العظمى من حركة السياحة به

ساعد على ذلك موقعها الجغرافي المتميز واعتدال مناخها وسهولة اتصالها بباقي أنحاء 

البالد، ووجود مناطق أفرية هامة بها ترجع في معظمها للعصرين اليوناني والروماني 

 والعصر اإلسالمي.

وقد تعا م دور اإلسكندرية الحضاري في العصر الحديث خاصة عندما تزايدت العالقات 

الدولية في حوض البحر المتوسو واهتمام دول أوروبا بأقطاره العربية على الساحلين 

األفريقي واألسيوي. وأصبحت اإلسكندرية معبراً اقتصادياً وفقافياً وحضارياً بين شمال 

حوض البحر المتوسو وجنوبه أو بين حضارة الغرب المسيحي وحضارة الشرق اإلسالمي 

مصرية أخرى تأفير الجاليات األجنبية في حياتها وعمارتها وشهدت أكثر من أية مدينة 

وجمعت بذلك بين خصائص مدن وادي النيل ومدن البحر المتوسو حتى أضحت عالمية 

 التأفير والتأفر من خالل موقع متميز وو ائف متعددة وتاريخ عريق.

 

 

 

 
 

 جامعة اإلسكندرية في سطور

عندما أنشئت كفري من جامعة القاهرة  2918سنة  يرجع تاريخ جامعة اإلسكندرية إلى   

)فؤاد األول سابقاً( وكانت تضم في البداية كليتين فقو هما: كلية اآلداب، وكلية الحقوق، 

بإنشاء جامعة فاروق األول  2941فم صدر بعد ذلك مرسوم ملكي في الثاني من أغسطس 

-العلوم كلية-كلية الطب-الحقوقكلية -باإلسكندرية تتكون من سبع كليات هى: )كلية اآلداب

 كلية التجارة(.-كلية الزراعة-كلية الهندسة

وتحددت رسالة الجامعة منذ إنشائها في "تشجيع البحوث العلمية، والعمل على رقى      

اآلداب والعلوم فى البالد" وكان الدكتور طه حسين عميد األدب العربي أول رئيس للجامعة. 

، 2921عشر سنوات من إنشائها؛ أي بعد قيام فورة يوليو عام  وقد تغير أسم الجامعة بعد

ليصبح أسمها جامعة اإلسكندرية. ومنذ ذلك الحين تعا م دورها من خالل إنشاء كليات 

وتخصصات جديدة، فقد أنشئت بها كلية الصيدلة، وكلية التمريض، وكلية طب األسنان، 

 البيطري بإدفينا.كلية التربية، كلية السياحة والفنادق، كلية الطب 

ضمت الجامعة إليها كليات ومعاهد كانت تتبع جامعة حلوان  2989وفى سنة      

باإلسكندرية، وهى كلية التربية الرياضية للبنين، وكلية التربية الرياضية للبنات، وكلية 

ية النوعالفنون الجميلة، وكلية الزراعة بمنطقة سابا باشا، كما ضمت لها كلية التربية 

وكلية رياض األطفال وكانتا تتبعان وزارة التعليم العالي. أما آخر الكليات المستحدفة 

، 1021بالجامعة فهى كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية والتي أنشئت سنة 

كلية جامعية،  10وبذلك أصبحت جامعة اإلسكندرية من أكبر الجامعات المصرية حيث تضم 

( 2961فة معاهد للدراسات العليا، وهى معهد الصحة العامة )أنش  سنة إضافة إلى فال

( ومعهد الدراسات العليا والبحوث )أنش  2972ومعهد البحوث الطبية )أنش  سنة 

(، وذلك كله بغرض التوسع فى الدراسات العليا والبحوث والتدريب في مجال 2971سنة

 العلوم البحتة والتطبيقية والتجريبية وغيرها.
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وقد تحملت جامعة اإلسكندرية خالل العقدين السابع والثامن من القرن العشرين      

مسئولية توسيع دائرة انتشار التعليم الجامعي في المحافظات القريبة منها؛ فقد أنشأت كلية 

الطب، وكلية العلوم، وكلية التربية في مدينة طنطا والتي أصبحت نواة لجامعة طنطا بعد 

ت كلية للزراعة فى كفر الشيخ، وأنشأت كليات لآلداب، والتجارة والتربية ذلك، كما أنشأ

والزراعة والطب البيطري في دمنهور، وكانت فرعاً لجامعة اإلسكندرية ما لبث أن تحول 

 إلى جامعة مستقلة باسم جامعة دمنهور.

 كلياتفي الساحل الشمالي حيث أنشأت  -غرباً –وقد امتد تأفير جامعة اإلسكندرية      

للتربية وللسياحة واآلفار واللغات والتربية الرياضية في مرسى مطرو ، وأصبحت هذه 

الكليات فرعاً تابعاً للجامعة ويرأسه نائب لرئيس الجامعة في هذه المنطقة النائية في 

 الصحراء الغربية لمصر.

طن في الو أما خارج مصر، فقد أسهمت جامعة اإلسكندرية بدور كبير في نشر التعليم     

، فقد 2960العربي من خالل دورها التاريخي البارز في إنشاء جامعة بيروت العربية سنة 

ساندت مصر فكرة إنشاء الجامعة اقتصاديا، وتبنتها جامعة اإلسكندرية أكاديمياً، حيث حدد 

تلك العالقة رباط أكاديمي علمي حدده النظام األساسي لجامعة بيروت العربية على نحو ال 

مس االستقالل الكامل لها في شئونها العلمية واإلدارية والمالية، وفى سبيل ذلك كانت ي

جامعة اإلسكندرية تمنح الدرجات العلمية لخريجي جامعة بيروت العربية، وتزودها 

بأعضاء هيئة التدريس، وتعتمد اللوائح الداخلية بكلياتها، واستمرت تلك العالقة على امتداد 

بحت مقتصرة اآلن على تزويدها باألساتذة المتخصصين المعارين نحو نصف قرن، وأص

والمنتدبين بعد أن تكاملت لجامعة بيروت العربية المقومات الجامعية في التخصصات 

 .المختلفة

وقد واصلت جامعة اإلسكندرية رسالتها في أفريقيا كذلك حيث أنشأت فرعاً لها في      

أربع كليات هي الزراعة، والطب من -حالياً -ونبدولة جنوب السودان يتك -مدينة تونج

آخر في مدينة أنجامينا بدولة تشاد، يضم في الوقت البيطري، والتربية، والتمريض. وفرعاً 

الحاضر كليتين فقو هما كلية الطب البيطري، وكلية الزراعة. وتضع جامعة اإلسكندرية 

مع دول أخرى في المجال  في إستراتيجيتها التوسع في كليات هذين الفرعين والتعاون

 األكاديمي، والتعليمي، وذلك كله تحقيقاً لرسالتها وعطائها الدائم في خدمة العلم واإلنسانية.

 

 

 رؤية جامعة اإلسكندرية
 

تتطلع جامعة اإلسكندرية علي إستعادة المكانة التاريخية لمدينة المعرفة األشهر في      

في مختلف مجاالت المعرفة ، في إطار من القيم اإلنسانية العالم وتحقيق نقلة نوعية شاملة 

النبيلة ، بما يمكنها من تبوء مكانة ريادية في محيطها الوطني والعربي واألفريقي 

 والمتوسطي والعالمي.

جامعة اإلسكندرية رسالة  
 

جامعة اإلسكندرية مؤسسة وطنية تعليمية بحثية تنموية متكاملة ، ورائدة في إنتاج      

لمعرفة وجمعها ونشرها ، تؤكد علي بناء إنسان عصري وتأهيله معرفياً ومهنياً ونفسياً ا

وحضارياً ليسهم في تقدم ورقي المجتمع ، ويكون قادراً علي تبوء مواقع قيادية في كافة 

قطاعات ومستويات العمل كم تتيح فرص التعليم المستمر لمن يرغب من أفراد المجتمع 

 تطلبات الجودة الشاملة.دون تمييز ووفقاً لم

 القيم:

  اإلبداي واإلبتكار : توفير المناخ الداعم والمحفز علي إكتشاف المعارف وتطبيقها

 وإحتضان مبادرات التطوير وتشجيعها.

  الجودة والتميز : اإللتزام بمعايير الجودة وفقاً للمرجعيات العالمية في كل مخرجات

 د.الثقافية بما يحقق التميز والتنافس الحميالجامعة التعليمية والبحثية والمهنية و

  العمل الجماعي ورو  الفريق : خلق المناخ وفقافة مؤسسية تشجع علي العمل

 الجماعي وتنمي رو  الفريق.

  االنتماء وااللتزام : االعتزاز بالموروث الثقافي والحضاري والحفا  عليه

 وااللتزام بالموافيق األخالقية والتقاليد الجامعية .

  حرية الفكر : دعم الحرية األكاديمية في إطار من المسئولية المجتمعية واحترام

 الرأي اآلخر وتشجيع التنوي الفكري ، وترسيخ فقافة التسامح.

  العدالة وتكافؤ الفرص : تلتزم الجامعة بإتاحة فرص متساوية للجميع دون تمييز

 علي أساس الدين أو العرق أو النوي أو السن.
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امعة ومكتبة اإلسكندريةالج  
 

تقع مكتبة اإلسكندرية الجديدة بين البحر ومجمع الكليات النظرية بجامعة اإلسكندرية، 

بمنطقة الشاطبى، وتطل واجهتها الشمالية على البحر المتوسو عند لسان السلسلة. 

ة للحضاروموقع المكتبة الجديد هو ذاته موقع البروكيوم )الحى الملكى القديم المنتمى 

 .2991اليونانية الرومانية( كما تدل على ذلك الحفريات األفرية التى أجريت بالمنطقة عام 

سنة على يد بطليموس  1100وقد أنشئت مكتبة اإلسكندرية القديمة منذ أكثر من 

قبل الميالد، وكان األساس فيها أن تكون أكاديمية علمية تجتذب كبار  188األول سنة 

ين فم ألحقت بها مكتبة، اتسعت ونمت لتشمل المعارف فى كل العالم القديم، العلماء والمفكر

 مخطوط. 900.000ولقد حوت المكتبة فى أوج مجدها 

ومنذ تأسيسها انفتحت المكتبة على كل الحضارات، حيث تمت بها أول ترجمة للعهد 

ت لرياضياالقديم من العبرية إلى اليونانية، كذلك ُوضعت بها أسس الهندسة والفلك وا

والجغرافيا وعلوم المكتبات. وكان أول حريق أصاب المكتبة على يد يوليوس قيصر عام 

 م.192قبل الميالد خالل حرب اإلسكندرية. وتم حرق ما تبقى منها في السرابيوم عام  48

وكانت جامعة اإلسكندرية صاحبة الفضل في النداء بفكرة إحياء مكتبة اإلسكندرية، 

خصيص األرض وبناء مركز المؤتمرات في ذلك الموقع المتميز عند وقامت بالفعل بت

 السلسلة، فم تبنت الدولة المشروي كمشروي قومي.

، ونظم مسابقة معمارية 2987وقد شار  اليونسكو بالدعوة للمشروي بنداء عام 

شاركت فيها مئات المكاتب المعمارية من عشرات الدول واختير أفضل التصميمات. وقد 

، وذلك بحضور 1001أكتوبر  26، وتم افتتا  المكتبة رسمياً في 2992نفيذ عام بدأ الت

العديد من ملو  ورؤساء العالم، خاصة الدول التي ساهمت في دعم وتأييد المشروي، 

 باإلضافة إلى صفوة من الشخصيات المصرية والعالمية البارزة.

لمصر على العالم، ونافذة للعالم  وتهدف المكتبة في تجليها الجديد إلى أن تكون نافذة

على مصر، تلبية للتحدي الرقمي المعاصر، ومركزاً للحوار الحضاري. لتكون مكتبة 

اإلسكندرية الجديدة، كما كانت مكتبة اإلسكندرية القديمة، منارة للفكر، وملتقى لحوار 

 األمم والحضارات، ومركزاً للبحث والتوفيق، ومفخرة لمصر وللعالم أجمع.

ضم مجمع مكتبة اإلسكندرية: المكتبة الرئيسية، مكتبة طه حسين، مكتبة النشء، وي

مكتبة الطفل، مكتبة الوسائو المتعددة، الموارد اإللكترونية، أرشيف االنترنت، 

المخطوطات والكتب النادرة، المتحف األفري، متحف الخطوط، متحف العلوم، القبة 

لي لدراسات المعلومات، مركز الدراسات السماوية، قاعة االستكشاف، المعهد الدو

والبرامج الخاصة، مركز المخطوطات، المركز القومي لتوفيق التراث الثقافي والطبيعي، 

مركز الخطوط، مركز دراسات اإلسكندرية والبحر المتوسو، مركز الفنون، مركز 

 المؤتمرات والخدمات الملحقة به.
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 سابا باشا - كلية الزراعةنبذة تاريخية عن 
 

ضمت إلى فم لشئون القطن  العاليسم المعهد إتحت  2929أنشأت الكلية عام          

 .2961 عام بعد تخرج أول دفعة العاليوزارة التعليم 

 :كالتاليمراحل من التطور  بعدةمرت الكلية و    

تم تطوير المعهد إلى كلية علوم القطن تتبع جامعة حلوان  2977ام ع -

مجال إنتاج وفرز  فيإعداد خريجين للعمل  فيأداء رسالتها  في واستمرت

 .2984عام  حتىوحليج القطن 

بتحويل كلية علوم  20/7/2982بتاريخ  101رقم  الجمهوريصدر القرار  -

 جامعة حلوان. –القطن إلى كلية الزراعة 

بضم الكلية إلى  1/9/2989بتاريخ  162رقم  الجمهوريصدر القرار  -

 جامعة اإلسكندرية.

شعبة الزراعة الجافة بشعبة  واستبدالشعب  6-4زيادة شعب التخرج من  -

 صال واست واستزرايالحيوية  االتكنولوجي شعبتي وإضافةالنباتي  اإلنتاج

 .21/9/1004 بتاريخ 4192الصحراوية بالقرار الوزاري رقم األراضي 

نتاج وتكنولوجيا النباتات الطبية والعطرية بالقرار الوزاري إأضيفت شعبة  -

 شعب. 7ليصبح عدد شعب التخرج بالكلية  19/8/1007بتاريخ  9111رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  رؤية الكلية
 

أن تكون كلية الزراعة سابا باشا مؤسسة تعليمية بحثية فعالة قادرة علي      

 .تحقيق أهدافها 

  رسالة الكلية

كافة طاقات الكلية لخدمة أهدافها  باستخدامونقل العلوم الزراعية  صناعة          

واحتالل مركزا منافسا في مجالي التعليم الزراعي  ومجتمعها المحيو االستراتيجية

 اإلقليمى.والبحث العلمي علي المستوى المحلي و

 

  :أهداف الكلية

رفع كفاءة وقدرة خريج الكلية بما يناسب سوق العمل ويزيد الطلب علي خريجي  -

 .الكلية

 .أن تكون برامج ومخرجات الكلية متميزة -

 .والمعارف في المجال الزراعيالمساهمة الفعالة في صناعة العلم  -

 .التناغم مع المجتمع -

 .والتطورالمستمر واالرتقاءالنمو  -
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 الهيكل اإلداري للكلية 
 

 عميد الكلية

 

 أ.د. طارق محمد أحمد سرور
 

 إيمان حسين السيد عيادأ.د.  لتعليم والطالبلشئون اوكيل الكلية 
 

 ماجدة أبو المجد حسين أ.د. وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
 

 جابر بسيوني شحاته أ.د. شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكيل
 

 كرديمحمد أحمد د.  المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة 
 

 المحاسب/ سالم كمال ضيف أمين الكلية

 

 

 رؤساء مجالس األقسام العلمية
 

 إبراهيمإبراهيم عباس السيد . د قسم اإلنتاج النباتي
 

 قسم االقتصاد الزراعي
 

 محمد إبراهيم الشهاويأ.د. 

 قسم اإلنتاج الحيواني والسمكي
 

 سامي يحيي حمودة الزعيمأ.د. 

 قسم النبات الزراعي
 

 نادر رجب عبد السالمد. 

 قسم وقاية النبات
 

 أ.د. مجدي عبد الظاهر مسعود

 قسم علوم األغذية
  

 أ.د. أشرف عبد المنعم زيتون

 عادل حسين أحمد حسينأ.د.  قسم األراضي والكيمياء الزراعية

 

 

 

 

 

 

 هيئة التدريس أعضاء
 

 قسم وقاية النبات
 

 

 الو يفة االسم م

 أستاذ كيمياء وسمية المبيدات المتفرغ أ.د. عبد الفتا  سيد عبد الكريم سعد 2

الحشرات االقتصادية المتفرغ أستاذ أ.د. حسن على عبد الحميد مصبا  1  

الحشرات االقتصادية المتفرغ  أستاذ أ.د. أحمد كمال خليل مراد 4  

المتفرغ الحشرات االقتصادية أستاذ أ.د. ماجدة بهجت عبد السالم القاضى 2  

الحشرات االقتصادية المتفرغ أستاذ أ.د. عثمان أحمد زغلول 1  

المتفرغ كيمياء وسمية المبيداتأستاذ  أ.د. السيد حسن محمد تايب 6  

المتفرغ الحشرات االقتصادية أستاذ أ.د. نجدة أحمد على السيد 7  

  أستاذ كيمياء وسمية المبيدات أ.د. مجدى عبد الظاهر مسعود 8

 ورئيس مجلس القسم

 أستاذ مساعد كيمياء وسمية المبيدات د. أحمد عبد الفتا  عبد المجيد 9

الشاذلىد. محمد محروس  20  أستاذ مساعد الحيوان الزراعي 

كيمياء وسمية المبيدات أستاذ مساعد د. أحمد محمد على الكردى 22  

 مدرس الحشرات االقتصادية د. نادية محمد خميس حسونة 21

عمرو سعيد ابو العالد. 21  مدرس كيمياء وسمية المبيدات 

راضى عبد المجيد شاورد.  24 المبيداتمدرس كيمياء وسمية    

 مدرس مساعد الحشرات االقتصادية محمد عبد الونيس عبد المولى عمر 22

 معيد محمود محمد علي سحير 26
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والكيمياء الزراعية األراضيقسم   
 

 

 الو يفة االسم م

والمياه المتفرغ األراضيأستاذ  أ.د. عادل محمد البرنس 2  

والمياه المتفرغ األراضيأستاذ  أ.د. ماهر جورجى نسيم 1  

والمياه المتفرغ األراضيأستاذ  أ.د. جمال عبد الناصر محمد خليل 1  

المتفرغأستاذ الهندسة الزراعية  أ.د. جمال عطية أحمد شرف 4  

 أستاذ الهندسة الزراعية المتفرغ أ.د. أحمد السيد على جمعة 2

د. ماجدة أبو المجد حسينأ. 7   والمياه األراضيأستاذ  

للدراسات العليا والبحوثووكيل الكلية   

ورئيس مجلس القسم والمياه األراضيأستاذ  أ.د. عادل حسين أحمد حسين 8  

والمياه األراضيأستاذ  أ.د. وفاء حسن محمد على 9  

والمياه األراضي أستاذ مساعد د. اسالم ابراهيم أحمد ابو السعود 20  

الزراعيةمدرس الهندسة  د. هيثم حسين يوسف 22  

والمياه األراضيمدرس  د. هدى عبد الفتا  محمود 21  

كرم عبد العزيز الزوبىد.  21 والمياه األراضيمدرس    

حنان اسماعيل جاد د.  24 والمياه األراضيمدرس    

والمياه األراضي مدرس مساعد رحاب مجدي محمد حسن على 22  

عبده محمد نادر سعد السيد 26 والمياه األراضي مدرس مساعد   

 معيدة الهندسة الزراعية أميرة عيسى علي عيسى 27

والمياه األراضيمعيد  راغب محمد جاب هللا العادلى 28  

 

 

 

 

 األغذيةقسم علوم 
 

 الو يفة االسم م

متفرغال األغذيةتكنولوجيا علوم وأستاذ  أ.د. انتصار عبد المحسن الدفراوى 2  

متفرغ ال األلبانتكنولوجيا علوم وأستاذ  أ.د. سعيد محسن درويش 1  

المتفرغ األغذيةتكنولوجيا علوم و أستاذ أ.د. احمد السيد محمد عبد هللا 1  

 متفرغ ال األغذيةتكنولوجيا علوم و أستاذ أ.د. محمد عبد الحميد زيتون 4

المتفرغ األغذيةتكنولوجيا علوم و أستاذ أ.د. أميمة السيد حسن شلتوت 2  

 اشرف عبد المنعم زيتونأ.د.  6
األغذيةتكنولوجيا علوم و أستاذ  

 ورئيس مجلس القسم

 د. ايمان حسين السيد عياد.أ 7
األلبانتكنولوجيا علوم وأستاذ   

 ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

األغذيةتكنولوجيا علوم و أستاذ مساعد د. ربيع يوسف اسماعيل 8  

األغذيةتكنولوجيا علوم وأستاذ مساعد  د. ايمن محمد ابو اليزيد 9  

المتفرغ األغذيةعلوم  مدرس د. هانم مصطفى عثمان 20  

22 األلبانتكنولوجيا علوم و مدرس محمد احمد السيد جمعة د.   

12 األغذيةتكنولوجيا وعلوم رس دم سماء محمد حسن صالحد.    

األغذية تكنولوجياو علوممدرس  حمد محمد عبد الحميد زيتوند. أ 21  

األغذيةتكنولوجيا وعلوم مدرس  علىسالم عبد المنعم عبد الحليم د.  24  

22 علوم األلبان س مساعددرم احمد عالمالدين مروة جمال    

62 األغذية تكنولوجياو علوم س مساعددرم إيمان محمد أحمد محمد عبده   

72 األغذية تكنولوجياو علوم معيد حسب هللا محمد عبد المنعم السيد   

 معيد علوم األلبان علفة أحمد محمد طه عبد الحميد 28

األغذيةتكنولوجيا ومعيد علوم  عبد هللا سعد محمد صديق 29  
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 الزراعيقتصاد قسم اإل
 

 الو يفة االسم م

متفرغال الزراعيقتصاد االأستاذ  أ.د. محمد كمال احمد العتر 2  

متفرغال الزراعيقتصاد االأستاذ  القوىأ.د. عبد الكريم  السيد عبد  1  

متفرغال الزراعي اإلرشادأستاذ  أ.د. ابوزيد محمد محمد الحبال 1  

متفرغال الزراعيقتصاد االأستاذ  أ.د. حسين يوسف عميش 4  

 أ.د. جابر احمد بسيونى شحاتة 2
ووكيل الكلية  الزراعيقتصاد االأستاذ 

 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

الزراعي  اإلرشادأستاذ  أ.د. سوزان ابراهيم الشربتلى 6  

 د. محمد ابراهيم الشهاوى 7
ورئيس مجلس  الزراعيقتصاد االأستاذ 

 القسم

  الزراعيقتصاد اال أستاذ مساعد د. دينا محمد احمد الشاعر 8

الزراعيقتصاد االمدرس  حعالء الدين ايمن محمد بطيد.  20  

الزراعيقتصاد االمدرس  كمال صال  عيسى صقرد.  9  

الزراعيقتصاد االمدرس  حنان عبد المنعم محمد زهراند.  22  

الزراعيقتصاد اال مدرس مساعد أحمد حسن إسماعيل سرور 21  

الزراعيقتصاد اال معيدة سمر كمال احمد سليمان 21  

 معيدة اإلرشاد الزراعي إسراء جمال مرسى محمد 24

 معيدة اإلرشاد الزراعي المتعالأمنية إبراهيم محمد عبد  22

 

 

 

 

 

 نتاج النباتىقسم اإل
 

 الو يفة االسم م

 متفرغالمحاصيل ال أستاذ أ.د. محمد نجيب محمد البنا 2

 متفرغالمحاصيل الأستاذ  جمعة أ.د. محمود عبد العزيز 1

 المتفرغالخضر  أستاذ أ.د. على ابراهيم على حسن عبيدو 1

 متفرغالمحاصيل ال أستاذ أ.د. فتحى ابراهيم رضوان عثمان  4

 متفرغالمحاصيل ال أستاذ أ.د. ابراهيم فتح هللا رحاب 2

 المتفرغ أستاذ الفاكهة أ.د. فناء مصطفى درويش عز 6

 متفرغالأستاذ الفاكهة  أ.د. محمود احمد على 7

 متفرغالمحاصيل الأستاذ  أ.د. مشحوت جناب بحيرى  اسماعيل 8

 المتفرغ أستاذ المحاصيل د. محمد احمد عبد الجواد نصارأ. 9

 المتفرغ أستاذ الفاكهة د. محمد  محمد عبد الرحمن حرحشأ. 20

 د. ابراهيم عباس السيد ابراهيم 22
قائم بأعمال  محاصيلال أستاذ مساعد

 رئيس مجلس القسم

 الفاكهة أستاذ مساعد د. ريحاب محمد عبد الهادى عوض 21

 الخضر أستاذ مساعد د.منى يسرى محمد جابر 21

 المحاصيل أستاذ مساعد عصام اسماعيل اسماعيل قنديل د. 24

 المتفرغ مدرس الخضر جبلأحمد د. على عدنان عوض  22

 البساتينمدرس  جابر محمد قدرى عبد الحفيظ د. 26

 محاصيلالرس دم على احمد على الصاوى البناد.  27

 رس المحاصيلدم عبد السالم االصردىجوهرة د.  28

 رس مساعد الفاكهةدم وليد فضيلة عبد الجليل موسى  29

 المحاصيل مدرس مساعد محمد عبد السالم عبد العاطى مرسى 10
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 المحاصيل مدرس مساعد صبحى فايد لملوم عبد الحميد 12

 معيد الخضر محمد عصام عبد الحميد شلبى 11

 معيد الفاكهة إبراهيمرجب محمود سعد  11

 معيد وليد فايز عبد الحميد صبره 14

 معيد أكرامي عبد المعتمد عاطف فرج 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الزراعيقسم النبات 
 

 الو يفة االسم م

 متفرغالنبات الأستاذ أمراض  أ.د. ابراهيم عبد السالم السمرة 2

 متفرغالورافة الأستاذ  أ.د. حسام الدين محمد فتحى الوكيل 1

 أ.د. امال محمد ابو النصر 1
 زراعيةالميكروبيولوجيا  الأستاذ 

 المتفرغ

 المتفرغ نباتالأستاذ أمراض  أ.د. سعد محمود محمد شمه 4

 المتفرغ  ورافةالأستاذ  أ.د. احمد السيد محمد خالد 2

 المتفرغ ورافةالأستاذ  أشجان السيد عبد المجيد ابوجبل  أ.د. 6

 المتفرغ نباتالأستاذ أمراض  أ.د. مصطفى عبد العظيم ابو السعودعامر 7

 متفرغالنبات الأستاذ أمراض  أ.د. حسنى على عبد الحميد يونس 8

 نادر رجب عبد السالم د. 9
قائم بأعمال  ورافةأستاذ مساعد ال

 رئيس مجلس القسم

 نباتالمدرس أمراض  د. سوسن مسعد السيد العبد 20

 ورافةال مدرس عبير محمد السيد سالمد.  22

 نباتالمدرس أمراض  سعيد إبراهيم عبد هللا بحيرىد.  21

 نباتالمدرس أمراض  احمد ابراهيم عبد البارى إبراهيم د.  21

 نباتالمدرس أمراض  احمد حسين عبد المجيد زيدد.  24

 ورافةالمدرس  أميرة فتح هللا محمد زيتوند.  22

 زراعيةال المكروبيولوجيامدرس  على صال  الدين ابراهيمميادة د.  26

 زراعيةال المكروبيولوجيامدرس  احمد عطية يوسف على الهبابد.  27
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 ورافةالمدرس  نرمين يوسف عباس يوسفد.  28

 الورافة مدرس مساعد كريم محمد عوض طبل  29

 الورافة مساعدمدرس  ةالاله عبد العزيز سالم ايهاب عبد 10

 الورافة مدرس مساعد المصرىمحمد محمد عبد الجليل  12

 نباتالمعيدة أمراض  هبة عبد الرحمن مرشدى محمد 11

 معيدة أمراض النبات محمود أميرة السيد محمود حنفى 11

 معيد   سليمان هنديوالفت أبوأحمد  14

 الورافة معيدة بسنت فليب فوزي عبيد موسي 12

 معيد صال  عبد الغني عزبمحمد  16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السمكيو الحيواني اإلنتاجقسم 
 

 الو يفة االسم م

 متفرغال األسما  إنتاجأستاذ  أ.د. اجالل على عمر 2

 الحيواني المتفرغ اإلنتاجأستاذ  أ.د. سليمان عبد الرحمن زهران 2

 متفرغالدواجن ال إنتاجأستاذ  أ.د. حسن صابر زويل 1

 األسما  المتفرغ إنتاجأستاذ  أ.د. عالء عبد الكريم الدحار 4

 متفرغال الحيواني اإلنتاجأستاذ  أ.د. محمد حسن عبد الرحمن 1

 وعميد الكلية األسما  إنتاجأستاذ  احمد سرورمحمد أ.د. طارق  6

 د. سامى يحيى حمودة الزعيمأ. 7
ورئيس مجلس  األسما  إنتاجأستاذ 

 القسم

 األسما  إنتاجأستاذ  د. ناجى منصور خضرجى 8

 دواجنال إنتاج أستاذ مساعد دسوقىالوليد مصطفى  د. 9

 األسما  إنتاج أستاذ مساعد د. وليد محمد عبد الوهاب فايد 20

 الحيواني اإلنتاجمدرس  ياسمين مؤمن حسن الجندى د. 22

 األسما  إنتاجمدرس  أسماء احمد السيد خالدد.  21

 األسما  إنتاجمدرس  عبد هللا تاج الدين منصور علىد.  21

 الحيواني اإلنتاجمدرس  صابرين عبد الرحمن مرشدى د.  24

 األسما  إنتاجمدرس  شيماء عبد السميع احمد د.  22

 األسما  إنتاج مدرس مساعد أسماء زايد محمد عبد الحميد 26

 دواجنال إنتاج مدرس مساعد عبد الحميد محمد طه محمد  27

 معيد أكرم إسماعيل شحاتة شعبان  28

 معيدة أماني مصطفي عبد هللا محمد 29
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 القيم األخالقية واألعراف الجامعية للطالب 

 وإقرار االلتزام بها طوال الدراسة بجامعة اإلسكندرية
 

الجامعات الحكومية التي تحددت رسالتها منذ  جامعة اإلسكندرية إحدى تعد

م فى كل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي فى سبيل خدمة 2941إنشائها عام 

الوطن من خالل تعليم أبنائه تعليماً عالياً ُمتميزاً، وتزويد المجتمع بالمتخصصين والفنيين 

وذلك بإعداد الطالب الُمزود بأصول المعرفة، وطرق  والخبراء فى ُمختلف المجاالت،

التفكير العلمي السليم اعتمادا على القيم األخالقية الرفيعة لصنع مستقبل الوطن وخدمة 

 اإلنسانية.

والطالب هو محور العملية التعليمية، وتتضافر جهود أعضاء هيئة التدريس 

مجاالت التخصص المختلفة اعتمادا على والعاملين لالرتقاء به من خالل التعليم العالي في 

يلتزم بها الطالب طوال دراسته بالجامعة، وهى في ُمجملها  قيم أخالقية وأعراف جامعية

تعد ميثاقاً أخالقياً وجزءاً من المنظومة األكاديمية المتميزة والتي يسعى الطالب من خاللها 

معايير فقافية وأخالقية متكاملة إلى طلب العلم وممارسته التفكير الُحر الُمبدي من خالل 

محترماً في ذلك قانون الجامعة ولوائحها ، وملتزماً بالمبادئ القويمة تجاه أساتذته 

والعاملين بالجامعة الذين تتكامل جهودهم جميعاُ من أجل خدمة الطالب وإعداده علمياً 

 تمع وتقدمه.ليكون مواطناً صالحاً يًسهم مع أقرانه في تطور المج  ونفسياً وبدنياً 
 

 حقوق الطالب الجامعي
 

 يتمتع الطالب بجامعة اإلسكندرية بمجموعة من الحقوق أبرزها:

  حق الحصول على المهارات التعليمية والتفكيرية التي تساعد على بناء الذات 

 والنجا  والتفوق في المسيرة الجامعية.

  بالجامعة وعدم التمييز المساواة في المعاملة واالستفادة من الخدمات المتاحة

 بين الطالب بسبب العرق أو النوي أو الديانة أو الخلفية االجتماعية أو غيرها.

 .حق الشكوى والتظلم في أي أمر جامعي عبر إدارة الكلية 

  ،ًحق الحصول على الرعاية العلمية والدعم المقرر للطالب المتفوقين علميا

          والمتميزين في األنشطة الطالبية.

  الحق في تقديم االقتراحات واألفكار التي تُسهم في تطوير األداء التعليمي، أو

 الخدمات واألنشطة الجامعية.

  الحق في ممارسة األنشطة الطاُلبية، والتعبير عن القدرات الذاتية الكامنة

 وتطويرها عبر االشترا  في هذه األنشطة.

  الطالبي بالكلية والجامعة، وكذلك حق الحصول على المعلومات الخاصة بالنشاط

أهداف المقررات  اللوائح والقوانين المرتبطة به وبالعملية التعليمية مثل

الدراسية، وطرق التقويم ومواعيد االمتحانات والوضع الدراسي ولوائح الغياب 

 وغيرها.

  عدم التدخل في شئونه الخاصة والمحافظة على خصوصياته وسرية معلوماته

 الشخصية.

 ية البحث العلمي في الموضوعات المختلفة لألغراض العلمية بما يتفق مع حر

 الضوابو األخالقية والُمجتمعية واعتبارات المصلحة القومية.

  حق الطالب في الحصول على أي معلومات أو بيانات تتعلق بتحصيله الدراسي

  وإنجازه التعليمي وفق األصول المتعارف عليها والتي تقرها الجامعة.

 ستثمار الحياة الجامعية في االستزادة بالعلم والمعرفة وبناء الذات.ا  

 
 

 خطوات تسجيل الطالب المستجدين
 

ويسرنا ان  –واحدا من أبنائها األعزاء  –مرحباً بك في جامعة اإلسكندرية 

تستقبلك متمنية لك النجا  والتوفيق مع رجاء التوجه إلى مكتب شئون الطالب 

 الملف الخاص بك والذي يحتوي على:المستجدين، لتسليم 

 .أصل شهادة الثانوية العامة + صورة منها 

 .أصل شهادة الميالد + صورة منها 

 ( صورة شخصية وكتابة االسم من الخلف.8عدد ) 

 .صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب 

 .صورة من بطاقة الترشيح 

 .مظروف من )شئون الطالب( + سداد الرسوم المطلوبة 

  جند للطالب الذكور من مديرية أمن اإلسكندرية. 2استمارة 

 ( جند لمواليد 6البطاقة العسكرية )وما قبلها من قسم الشرطة التابع لها  2998

 الطالب.
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 البطاقة الجامعية وأهميتها
 

تستخدم البطاقة الجامعية في دخول الحرم الجامعي وهي داخل الحرم الجامعي         

تعادل الرقم القومي خارج أسوار الجامعة، فهي بطاقة التعريف المعترف بها داخل 

الكلية، وتمثل أهمية كبيرة لحاجتك لها عند دخول الحرم الجامعي واستعارة الكتب 

مع إدارات الكلية المختلفة، فأحرص على  وحضور الدروس النظرية والعملية والتعامل

حملها معك دائما وحافظ عليها من الضياي وأحفظ دائما الرقم المتضمن لهذه البطاقة 

ويسمى)رقم الطالب( ألنه سيطلب منك للتعريف بنفسك... وللحصول عليها عليك أوالً 

والتي يجب أن تؤدى على دفعة  سداد المصروفات الدراسية، فم إجراء الكشف الطبي

من قانون تنظيم الجامعات. وهذه المصروفات  172واحدة قبل بدء الدراسة طبقاً للمادة 

 تخصص للخدمات التي تؤدى للطالب وهى:

 رسوم المكتبة. -1  رسوم المختبرات وتأمين المعامل.     -2 

 ن ضد الحوادث.رسوم التأمي -4رسوم الخدمات الطبية.                     -1

 رسوم اتحاد الطالب. -2

 

 قواعد التجنيد
 

  يلتزم كل طالب بل  سن السادسة عشرة من عمره بضرورة تقديم البطاقة المدنية

)الرقم القومي( لمسئول التجنيد بالكلية لتسجيل بياناتها بسجل التجنيد عند االلتحاق 

 .2962لسنة  22المعدل بالقانون رقم  2960لسنة  160بالكلية طبقاً للقانون رقم 

  ال يقبل أي طالب تجاوز سن التاسعة عشر إال بعد تقديم بطاقة الخدمة العسكرية التي

أستلمها من مندوب التجنيد بالقسم أو المركز لتسجيل بياناتها بالسجل وتحري 

 .عاماً حسب األحوال 10أو  18واعتماده لكل طالب يستحق التأجيل لسن  2النموذج 

  يتم فصل الطالب الذي يتجاوز أمد التأجيل أو اإلعفاء وإخطار مكتب االتصال عنه، عدا

طلبة السنوات النهائية الذين بلغوا أقصى أمد للتأجيل لهم ويتم تأجيل تجنيدهم لنهاية 

 العام.

 .يلزم تقديم األصل للكلية وال يجوز تسليمها ألصحابها إال بعد التخرج 
 

 يد تقوم إدارة شئون الطالب بتنفيذ ومتابعة اآلتي:بالنسبة لقواعد التجن

 .متابعة الحاالت التجنيدية للطالب من خالل سجل التجنيد الخاص بكل مستوى 

 .متابعة تواريخ ميالد الطالب وتواريخ شهادات اإلعفاء المؤقتة 

 .إنذار الطالب عند زوال سبب التأجيل أو اإلعفاء الخاص بهم   

 في حالة عدم تحديد الموقف من التجنيد رغم اإلنذار للطالب  إعداد قرار الفصل

الذين تجاوزوا السن القانوني من أصل وفالث صور فم يخطر مكتب االتصال 

العسكري باألصل وتحفظ صورة بملف الطالب وصورة بالقسم للتفتيش السنوي 

 وصورة للطالب.

 م.يد بالقستسهيل عمل لجنة التفتيش العسكري للتفتيش على سجالت التجن 

 .إخطار الكنتروالت بأسماء الطالب المفصولين 

 

 إجراءات القبول بالمدن الجامعية
 

تبدأ أعمال مكتب التنسيق لاللتحاق بالمدن الجامعية الى عام جامعى وبالنسبة للطالب     

 القدامى والطالب المستجدين طبقا لمراحل مكتب تنسيق القبول للجامعات: 

 من كل عام بالمدن الجامعية .  12/8وحتى  2/8يفتح مكتب التنسيق اعتبارا من  -2

 دا العطالت الرسمية . عيتم العمل من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة  هرا  -1

تصرف أستمارة االلتحاق للطالب الناجحين فقو دون الموقع عليهم جزاءات مع  -1

 . إستيفاء كافة البيانات من الكلية 

مراعاة عدم الكشو أو التعديل فى بيانات االستمارة وإيضا  عنوان المراسالت سواء  -4

لولى االمر أو الضامن وفى حالة فبوت أى بيانات غير صحيحة سيتم إستبعاد الطالب 

حتى ولو كان قد تم قبوله إلدالئه ببيانات غير صحيحة وفى حالة تغيير العنوان يتم 

 .مدن االبالغ فورا الدارة ال

 يتم صرف االستمارت من إدارة المدن الجامعية طلبة وطالبات بالكلية .  – 2

 شراء مظروف االقامة ال يعد موافقة نهائية على االقامة .  -6

 :المستندات واالوراق المطلوب توافرها 

 إعتماد االستمارة من شئون الطالب  -1  إفادة النجا  من الكلية بها تقديرا النجا  .  -2

 ختم شعار الجمهورية بالنبة للضامن .  -1

 صورة البطاقة الشخصية للطالب + صورة بطاقة ولى االمر .  -4

 صورة بطاقة الترشيح بالنسبة للطالب الجدد .  -6  صور شخصية حديثة .  6عدد  -2

 يصرف مظروف االلتحاق مقابل الرسوم المقررة .  -7

 تعلن نتيجة قبول طلبات االلتحاق بعد إعتمادها من المشرف العام على المدن والتغذية  -8
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 للطالب االجتماعيصندوق التكافل 
 

 

 رئيس مجلس اإلدارة: وكيل الكلية لشئون التعليم والطـــــالب

 أمين الصنــدوق: رئيس قسم رعاية الشــــباب

 أعضاء الصندوق: األخصائيين االجتماعين بقسم رعاية الشباب 

يقوم الصندوق بمساعدة الطالب الذين يستحقون اإلعانة بعد استيفاء األوراق المطلوبة    

 وتكون المساعدة في الصور اآلتية:وبحث حالتهم 

 ة تسديد الرسوم الدراسية، إعانة كتب، عمل النظارات الطبية، إعانة الكوارث، إعان

 الوفاة، مساعدات خاصة.

 كيفية الحصول على مساعدات من صندوق التكافل االجتماعي؟

 يتم سحب االستمارة المخصصة من مكتب رعاية الشباب. .0

 .تُختم االستمارة من إدارة شئون الطالب  .7

 تقدم االستمارة لمكتب رعاية الشباب مرفقاً معها المستندات التالية: .3

المرتب الخاصة بالوالد، أو صورة من سركي صورة معتمدة من مفردات  -أ

 المعاش إذا كان الوالد بالمعاش أو متوفى.

بحث اجتماعي من وحدة الشئون االجتماعية التابع لها سكن الطالب معتمدة  -ب

 إذا كان الوالد يعمل مزارعاً أو باألعمال الحرة.

 بطاقة الرقم القومي لولي األمر مع صورة منها. -ج

 األخوة أو بطاقة التموين لألسرة. صورة من شهادة ميالد -د

 

 

 

 

 

 إدارات تهم الطالب
 

تضم الكلية عدة إدارات تختص كل واحدة منها بجزء من المهام سواء كانت تعليمية 

أو بحثية أو غيرها ومن أهم اإلدارات التي سوف تتعامل معها إدارة الشئون التعليمية 

ويجب أن تعلم بأنك أصبحت أحد أفراد أسرة الكلية )شئون الطالب( منذ بداية قبولك بالكلية 

ولك أن تبدي رأيك واقتراحاتك. هذا باإلضافة الى إدارة رعاية الشباب وهي القناة الرسمية 

لممارسة نشاطك في كافة المجاالت المتاحة كما سيأتى فيما بعد، هذا باإلضافة الى العديد 

 ير العملية التعليمية.من اإلدارات األخرى التي أنشأت من أجل ُحسن س
 

 

 إدارة شئون التعليم والطالب( 2)
 

  خصصت هذه اإلدارة لمساعدة الطالب في إنهاء إجراءات االلتحاق بالكلية

 وتعريفهم بها.

  تعنى برعاية شئونك التعليمية، فال تتردد في مراجعتها لإلجابة على أي سؤال

 أو لحل أية مشكلة أكاديمية. 

  المستجدين على فهم الجدول الدراسي وإستالم نسخه منه.مساعدة الطالب 

  توجيه وإرشاد طالب الكلية فيما يتعلق من تسجيل وإضافة وحذف ومعادلة

 المقررات الدراسية. 

  تختص بإرسال كل المعلومات الالزمة للتسجيل والحذف واإلضافة في كل فصل

بكشوفات درجات دراسي للمرشدين األكاديميين في شتى األقسام وتزودهم 

الطالب في كل فصل دراسي والتنسق مع وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

في كل ما يخص مستقبلك الدراسي األكاديمي...ومن أهم األعمال التي تقوم بها 

 شئون تعليم والطالب إعداد ومتابعة تحديث ملفات الطالب.

 ب مع تهيئة القاعات تقوم بإعداد جداول االمتحانات بشكل يكون مناسبا للطال

 المالئمة لهم.

  يتم الحصول على البطاقة الجامعية من إدارة شئون التعليم والطالب للمستوى

 األول.

 .التوجه إلى مكتب شئون الطالب للمرحلة الخاصة بك ألي سؤال أو استفسار 

  جميع اإلداريين مسئوليتهم مساعدتك فى جميع شئونك التعليمية فال تتردد فى

 ل معهم.أن تتواص
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 ( إدارة رعاية الشباب1)
 

واحة االنطالق إلبداي الطالب  فهنا  العديد من االنشطة الثقافية ،  هيرعاية الشباب    

 تفادةاالساالجتماعية ،العلمية،الفنية ،الجوالة ،ولكل نوي مجاالته المختلفة فاحرص على 

منها فى تنمية مواهبك وقدراتك الذاتية وبناء شخصيتك وتمثيل كليتك فى مسابقات 

 .الجامعة المختلفة 
 

 إدارة األسر  -أوال:
إن األسر تنظيم ينمى رو  التعاون بين الطالب وأساتذتهم وبينهم وبين بعض وتؤدى      

إلى تنمية معاني اإلخاء والصداقة واأللفة والمحبة وما تحمل هذه الكلمات من معاني ومن 

  -أهدافها :

  توطيد الروابو األسرية بين طالب الجامعة وأساتذتهم رواد األسر بالكليات المختلفة 

 رس قيم االنتماء داخل مجتمع الجامعة لدى الطالب تدعيم وغ. 

 الكل عن الذات  والتنازل عن الرغبات والمصالح الشخصية من أجل  توطيد معنى ايثار

 مصلحة الجماعة .

  بناء شخصيتهم لينفعون أنفسهم وأسرهم ومجتمعهم وبيئتهم  فيمساعدته الطالب

 المحيطة وبالتالي وطنهم .

 القدرات ومهارات الطالب فى كافة األنشطة المتاحة صقل واكتشاف المواهب و. 
 

  -: الرياضيإدارة النشاط  -فانياً:
اإلدارة المعنية برفع مستوى اللياقة البدنية للطالب واالرتقاء بمستوى الرياضة  هي

 -ومن أهدافها :. واكتشاف المهارات واالبطال بين الطالب 

  بث الرو  الرياضية بين الطالب والعمل على رفع مستوى الرياضة بينهم والربو

 باتحاد الطالب . الرياضيالكامل مع لجنة النشاط 

  طالبات ( الذى يخدم قاعدة عريضة كبرنامج  –سواء )طلبة  الداخليدعم النشاط

 مع توفير اإلداوات واالمكانيات للوصول للمستوى المرجو .  أساسي

  بالجامعة واالشراف على تنفيذها بما يحقق حسن سيرها  الرياضيتنظيم برامج النشاط

 ادارياً وفنياً 

  اعداد وتنظيم المهرجانات الرياضية والقاءات بين فرق الجامعة والهيئات الخارجية 

  لوصول الى اقصى معدل لتشغيل  يوالالمركز المركزيالتنسيق بين برامج النشاط

 الرياضية . المالعب والمنشئات
 

 ت والمالعب آإدارة المنش-فالثاً:

اإلشراف علي جميع مو في وعمال المالعب والمراكز الرياضية التابعة للجامعة 

 ومتابعة األعمال الموكلة إليهم . 

 

  -: الثقافيإدارة النشاط  -رابعاً:
 

لمواكبة كافة المناسبات  الوطنية والدينية بعقد  الثقافيالنشاط  أوجهتنظيم جميع  .2

الندوات والمحاضرات واالجتماعات والمؤتمرات وإقامة المهرجانات وأعداد 

النشرات والمطبوعات التي من شأنها تعريف الطالب بمجريات األمور وما يدور 

 داخل البالد وخارجها وتزويدهم بالثقافة العامة  .

حي الثقافية والعلمية والدينية ين من الطالب في النوارعاية الممتازين والموهوب .1

المسابقات في كافة المجاالت    األدبية والروحية والدينية وابراز اعمالهم  وتنظيم

 االدبية وطبعها ونشرها على مستوى الجامعة والجامعات 

  -تنظيم وتنفيذ المسابقات الثقافية التي تشمل المهارات اللغوية في :  .1

 التأليف المسرحي (  –الخطابة  –الزجل  –الشعر  –المقال  - ) القصة  
 

  -: الفنيإدارة النشاط  -خامساً :
 

تشجيع النشاط الفني للطالب وتوسيع قاعدة الممارسين له وتوجيهه بما يتفق مع  -2

أغراضه السامية إلشباي ميول الشباب وربو هذا النشاط بالحياة الجامعية ويعبر 

 ويساهم في أن ينفعل الشباب باألحداث القومية .عنها ويرقي بها 

العمل علي إتاحة الفرص لتنمية المهارات وقدرات الموهوبين من الطالب في هذا  -1

    أتناجهمالمجال ورفع مستوي 

   .إعداد الفرق الفنية المتنوعة وتدبير اإلمكانيات واألدوات الالزمة لمزاولة نشاطها -1

 يفة وانشاء مراكز تدريب وتعليم للطالب الموهوبين الموسيقية الحديث اآلالتتوفير  -4

 كافة المجاالت الفنية على ايدى متخصصين .

انشاء ورش عمل لتعليم الطالب فنون التمثيل واالخراج والمسر  والتصوير  -2

 . يالفوتوغراف

نشرالثقافة الفنية من خالل عروض ومحاضرات وندوات يدعي لتقديمها  -6

ويستعان فيها بالوسائل السمعية والبصرية لتنمية معرفة المتخصصون والفنانون 

 الشباب باالتجاهات الفنية الحديثة وترقية الذوق الفني العام بينهم .

أعداد المسابقات الفنية في األنشطة المتنوعة وإقامة المعارض التي تبرز النشاط  -7

 الفني وتنظيم العروض الفنية . 
 

  -والرحالت : االجتماعيإدارة النشاط  -سادساً :
 

لهم والعمل على  االجتماعيةللطالب وتيسير الخدمات  االجتماعيتشجيع النشاط  -2

 نشر رو  التعاون واالخاء فيما بينهم .

" أعرف بلد " لتعريف الطالب بأفار بالدهم واالماكن  باسمتنظيم برنامج رحالت  -1

 الطبيعية والمحميات لزيادة المعرفة واالنتماء .

 .الرحالت الداخلية وتبادل الزيارات مع الجامعات االخرىتنظيم  -1
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القيام بالبحوث والدراسات الخاصة بالطالب وبالحياة الجامعية بالتعاون مع الهيئات  -4

المتخصصة في هذا المجال والعمل علي نشر هذه البحوث عن طريق ربو الكليات 

 باإلدارة العامة عن طريق شبكة معلومات .

جتماعية للطالب الذين يحتاجون إلي مساعدات واالتصال بالجهات القيام بالبحوث اال -2

الشئون االجتماعية ( لمعاونتهم في التغلب علي  –األوقاف  –الخارجية ) المحافظة 

ما يقابلهم من مشكالت وتعريفهم بالمؤسسات المالية والمؤسسات االجتماعية التي 

 يمكنهم االستفادة من خدماتهـــــــا . 

لرعاية الطالب المتفوقين اجتماعيا وتنمية قدراتهم وإكسابهم الخبرات  وضع برامج -6

 والمهارات الالزمة . 

القادة االجتماعيين من الطالب  وكذلك اعداد القادة  ألعدادتنظيم الدورات التدريبية  -7

 .من االخصائيين االجتماعيين 
 

 -إدارة الجوالة والخدمة العامة : -سابعاً :
 

وسو الجامعة بحيث تكون نواة  فيالعمل على نشر حركة الجوالة والمرشدات  .2

 للخدمات العامة التطوعية .

وضع البرامج التنفيذية لمشروعات الخدمة العامة ومعسكرات العمل والجوالة  .1

 على مستوى الجامعة واالشراف على تنفيذها  الدراسيوالمرشدات على مدار العام 

 عشائر الجوالة والمرشدات . ألعضاءبية تنظيم الدراسات التدري .1

تنظيم الدراسات والبرامج التدريبية لقادة العشائر والخدمة العامة والعمل على توفير  .4

 مشروعات الخدمة العامة التى تقوم بها الجامعة . فيقيادات طبيعية تشار  

ل مصفوف الخدم العامة والع في لالنضمامالقيام بحمالت التوعية لتحفيز الطالب  .2

 .العام بما يخلف وعياً مستنيراً  لدى جموي الطالب 

الجامعة  واستخدام كوحدة ذات طابع خاص لخدمة الجامعة  لجواليانشاء مخيم دائم  .6

 والمجتمع .

المشروعات  في لالشترا الجوالة والدمة العامة  في الممتازينترشيح الطالب  .7

 .والبرامج القومية 
 

 -والتكنولوجيا :إدارة العلوم  -فامناً: 
  علي المستوي القومي . أتناجهماختيار المتميزين منهم لعرض 

 . العمل علي نشر أهداف النادي بين طالب المجمعات العلميــــة بصفة خاصة 

  انجاز مشروعات التخرج الخاصة بالكلية .  فيمساعدة الطالب 

  توفير االمكانيات والخامات للطالب الموهوبين علمياً ومساعدتهم   فيالمساهمة

وتوجيههم للطرق الشرعية لتسجيل براءات االختراي وتيسير االجراءات مع الجهات 

  .المعنية

  العلوم وذلك بمساهمة رجال االعمال والصناعة وذلك  لنوادياقامة المعارض الدائمة

 . لتفعيل دور الشباب

 العلوم على مستوى الجامعات المصرية لتبادل  نواديملتقيات  فيركة العمل على المشا

لدى الطالب مما يساعد على اكتشاف  العلميالمهارات والخبرات ولزيادة الوعى 

 المواهب واالبتكارات .
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 تحادات الطالبيةاإل
 

والمعاهد والجامعات فى مصر وتهدف هى التنظيمات الشرعية الممثلة لطالب الكليات   

 -الى تحقيق ما يلى :

  واعالء قيمة االنتماء والوالء  والقومي الوطنيتنمية القيم الروحية وترسبخ الوعى

لدى الطالب والعمل برو  الفريق  والمواطنةوتعميق اسس الديمقراطية وحقوق االنسان 

 .اطار التقاليد واالعراف الجامعية  في آرائهممع كفاله التعبير عن 

 الب على الط بالفائدةيفها بما يعود و وت صقل مواهب الطالب وتنمية قدراتهم  ومهاراتهم

 .ومؤسسته التعليمية والوطن 

  من طاقات  االستفادةالعلمية مع تنظيم اسلوب  والنواديتكوين االسر والجمعيات

 نمية قدراتهم االبداعية .ومهارات الطالب والعمل على دعم انشطتهم وت

  تنظيم االنشطة الطالبية الرياضية واالجتماعية والكشفية والفنية والثقافية والتكنولوجية

وغيرها وتوسيع قاعده المشاركة وتحفيز الطالب على المشاركة وتشجيع المتميزين 

 .فيها 
 

 -يضم اتحاد طالب الجامعة اللجان االتية :
 

 نهاكافه المجاالت والتنسيق  فيما بي فيوتختص بتشجيع تكوين االسر ودعم  لجنة األسر:
 

وتختص بتشجيع تكوين الفرق الرياضية وتنظيم ممارسة االنشطة  :الرياضيلجنة النشاط 
 واقامة المباريات والمسابقات الرياضية بهدف تنمية المواهب الرياضية

 

 :ىوتختص باالت -: واإلعالميلجنة النشاط الثقافي 
 

  تختص بتنظيم اوجة النشاط الثقافى واالعالمى 
  تنمية الوعى بقضايا الوطن بما يرسخ مفاهيم المواطنة والديمقراطية 
 .  نشر فقافة حقوق االنسان والمشاركة المجتمعيةوالعمل العام 
 . تنمية طاقات الطالب االبداعية والثقافية واالعالمية 
 

االنشطة الفنية للطالب بهدف ابراز مواهبهم صقل ابداعتهم  وتختص بتنظيم  اللجنة الفنية:
 الفنية .

 

 : وتختص باالتى -لجنة الجوالة والخدمة العامة :
  

بدعم الحركة الكشفية والمشاركة فى مشروعات الخدمة العامة وتنفيذ برامجها لخدمة 
 .البيئة والمجتمع

 

 

 و تختص  -: لجنة النشاط االجتماعى والرحالت
 

  تنظيم الرحالت والمعسكرات الثقافية واالجتماعية والترفيهية التى تساعد على
 تعريف الطالب بمعالم مصر والعالم والترويح عن النفس وغيرها 

  تنظيم حفالت التعارف واحياء المناسبات القومية والدينية لتوطيد الروابو
 اونيهم والعامليناالجتماعية بين الطالب وبينهم وبين اعضاء هيئة التدريس ومع

 بالكلية او المعهد .
 . العمل على تقديم الخدمات و توفير الرعاية الطالبية 
 العمل على توفير الدعم االجتماعى لغير القادرين وذوى االحتياجات الخاصة 

 

 وتختص باالتى -: لجنة النشاط العلمى والتكنولوجى
   

  تختص بعقد الندوات والمحاضرات العلمية بهدف تنمية القدرات العلمية والتكنولوجية
 .ونشر المعرفة انتاجا وتطبيقا عن طريق نوادى العلوم والجمعيات العلمية 

 

 
 أماكن ممارسة األنشطة الطالبية المتاحة للطالب

 على مستوى الكلية والجامعة
 

 الهندسة.مجمع األنشطة الطالبية أمام كلية  -أ

 تنس(. –يد  –سلة  –طائرة  –إستاد الجامعة ويتضمن )ملعب كرة القدم  .0

 مرسم. .7

 الموسيقى ، الكورال. .3

 المسر . .4

 أنشطة الجوالة. .5

 المدينة الجامعية بسموحة. -ب

 ملعب كرة القدم. .0

 يد. –سلة  –طائرة   –مالعب  .7

 صالة جيم. .3

 أرض كشفية لممارسة نشاط الجوالة. .4
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 الخدمات الطالبية بالكلية
 

 تقسم أنواي الخدمات الطالبية إلى:

 :الخدمات التعليمية وتشمل( 2)

الدراسية في بداية كل فصل دراسي بما يحدد أماكن المحاضرات  لإعداد الجداو -2

والتطبيقات واألساتذة القائمين بتدريسها وكذا طر  جداول االمتحانات للطالب 

 .قبل بداية االمتحانات للمناقشة والعمل علي االستجابة لهم

 .(الطالب والدراسات العلياشئون  قسميمن خالل )استخراج الدرجات العلمية  -1

من خالل قسمي شئون التعليم والطالب والدراسات )تعرف على نتائج الطالب ال -1

  .العليا ومن خالل الموقع االلكتروني للكلية(

المتفوقين فيتلقون مكافآت مالية نظير تفوقهم في سنوات النقل  بالنسبة للطالب -4

جيد جدا وفقا للقانون المعمول به في ممتاز أو عند حصولهم علي تقدير عام 

 .ر الكليات والجامعاتسائ

للتدريس  نترنت( للطالبإلمكتبتين الكترونيتين )متصلتين بشبكة ا توفر الكلية -2

ي على طالإلوالبحث العلمي وتوفير المعلومات الحديثة في تخصصاتهم وتسهيل ا

 .ات المحلية واإلقليمية والعالميةالبرامج الدراسية المنا رة لبرامجهم في الجامع

 .والمدرجات بالطرق الحديثة للتعليم والتعلمالمعامل  تجهيز -6
 

 

 :الخدمات اإلضافية وتشمل( 1)

يدية اشترا  السكك الحد –بطاقة التأمين الصحي  –التربية العسكرية خدمات تقديم   -2

 كيفية عمل بحث اجتماعي. –صندوق التكافل االجتماعي  –

والمساهمة في شراء الكتب الدعم المادي لسداد جزء من الرسوم الدراسية للطالب  -1

 الدراسية للطالب غير القادرين  وكذا مساعدة ذوي االحتياجات الخاصة.

 .لتدريبات العملية والزيارات الميدانيةلنقل الطالب بوسائل النقل المتاحة بالكلية  -1

توفر الكلية للطلبة عيادة طبية مجهزة بأطباء لألسنان والباطنة وكادر تمريضي   -4

ويتم إستخراج البطاقة الصحية من مكتب شئون  .مؤهل وأدوية وإسعافات أولية

 صورة شخصية. 1الطالب ويلزم لذلك إحضار قسيمة سداد الرسوم و 

 لكرة الطاولة . لتمرينات الرياضية وكذلك ترابيزةليوجد بالكلية ملعبين  -2

 توجد بالكلية وحدة تصوير مخصصة لتصوير المستندات وبأجور رسمية.  -6

 توجد بالكلية كافيتيريا صغيرة تعتمد على الوجبات السريعة والمشروبات.  -7

 

 

 

 المكتبــــــــة
 

تقوم المكتبة بتوفير احتياجات الطالب بمرحلتيها )البكالوريوس والدراسات العليا(      

أعضاء هيئة التدريس من المراجع والدوريات والمعلومات المكتوبة والمسموعة و

والمرئية لتغطية المواضيع واالختصاصات التي تتناولها الخطو الدراسية بالكلية. وتتوفر 

 رجعية الرئيسية التي يحتاجها الطالب وتشمل:في المكتبة المواد الم
 

 المعاجم اللغوية والمراجع العلمية والموسوعات. -2

 الكتب المنهجية والمرجعية التي تساهم في إفراء معارف الطالب فى الموضوعات -1

 الدراسية .  

 الدوريات العامة والمتخصصة. -1

 التخصص.مصادر المعلومات االلكترونية الحديثة فى مجال  -4
 

 :معايير استخدام المكتبة والمواد المكتبية
 

 همية الدور الحيوي الذي تؤديه المكتبة في العملية التعليمية والبحثية فللمكتبة ألنظرا      

 ومن اهمها : معايير خاصة
 

تتكون مجموعات المكتبة من الكتب والدوريات ومجموعات من األقراص المدمجة  -2

(CDs لمجموعة من ).الموضوعات والكتب العلمية تقدم عند الطلب 

األماكن في يجب على الطالب عند الدخول إلى المكتبة وضع حاجياته الشخصية  -1

 .المخصصة لذلك والتي يشرف عليها متخصص

لتحضير ايسمح للطالب بإدخال مقرراته الدراسية إذا كان يرغب بالدراسة فيها و -1

به لدى متخصص المكتبة المسئول  المراد االحتفا  لالمتحان على أن يسجل اسم الكتاب

 علما بأنه سيتم التحقق من خروج نفس الكتاب عند مغادرته المكتبة.

 عند الدخول إلى المكتبة يجب التزام الهدوء واحترام طبيعة المكان . -4

 (. Lap topلى الشخصي ) الكمبيوتر المحمول آليسمح للطالب باستخدام الحاسب ا -2

 .وكذا حظر التدخين منعا باتا استخدام الهاتف المحمول داخل المكتبة يمنع -6

 يمنع منعا باتا إدخال المأكوالت واألطعمة أوالمشروبات بأنواعها إلى قاعة المكتبة. -7
 

 الفكرية الملكية حقوق لجنة تشكيلوتم تهتم الكلية بالحفا  على حقوق الملكية الفكرية  -

 والئحة والنشر الفكرية الملكية حقوق دليل وإصدار) 217) رقم الكلية مجلس بقرار

موقع اإللكترونى موجود بمكتبة الكلية وتم نشره بال والنشر الفكرية الملكية حقوق

 للكلية.
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 حاالت وقف القيد واألعذار
 

هنا  العديد من القواعد والتقاليد الجامعية التي يجب أن يلم بها الطالب من منطلق 
خالل دراسته الجامعية، والطالب له حقوق وعليه واجبات أو مسئوليات حيث يتمتع التميز 

الطالب الملتحقون بجامعة اإلسكندرية عامة وكلية الزراعة بصفة خاصة بحقوق ومن أهم 
حقوق الطالب الحصول على خدمة تعليمية تساعده على النجا  والتفوق وممارسة 

المساواة بين الطالب والحيادية والموضوعية فى األنشطة من خالل رعاية الشباب وكذلك 
 التقييم.

أما المسئولية الملقاة على عائق الطالب فهي االلتزام والسلو  القويم ألن اإلخالل 
يعوق المسيرة التعليمية له ويعرضه للمساءلة التأديبية وذلك وفقاً ألحكام نص المادة 

جامعات، هذا باإلضافة لبعض المواد من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم ال 212، 214
 األخرى المتعلقة بنظام تأديب الطالب ) دليل القيم واألعراف والتقاليد الجامعية (.

 

 حاالت وقف القيد واألعذار المسمو  بها والفصل
 

 :األعذار المرضية 

يكون النظر في األعذار المرضية من اختصاص اللجنة الطبية باإلدارة الطبية  .0
ويجوز للجنة استشارة األخصائيين بالمستشفى الجامعي أو مستشفى بالجامعة، 

 الطلبة في الحاالت التي تحتاج إلي استشاره.

بالنسبة لألمراض النفسية فتعرض بمعرفة اإلدارة الطبية على لجنة فالفية مشكلة من  .7
 أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب يختارها عميد الكلية.

ادات الصادرة عن المستشفيات الحكومية العامة أو تعرض على اللجنة الطبية الشه .3
المركزية أو مستشفيات المؤسسات الصحية العامة، ويجب أن تحمل الشهادة اسم 

 المستشفى وأن يكون موقعاً عليها من الطبيب المعالج مع بيان أسمه وتخصصه.

 كونكما تعرض على اللجنة الطبية الشهادات الطبية الواردة من الخارج بشرط أن ت .4
 معتمده من القنصلية المصرية وطبيبها إذا وجد.

 ال يعتد بالشهادات الطبية الصادرة عن األطباء أو المستشفيات الخاصة. .5

يقدم الطالب االعتذار عن عدم دخول االمتحان قبل بدء االمتحان أو أفناءه أو خالل  .6
خ، هذا التارييومين على األكثر من تاريخ انتهائه، وال يلتفت إلي أي طلب يقدم بعد 

يقدم الطلب باسم عميد الكلية ويودي أما باليد بأرشيف الكلية أو يرسل إلي الكلية 
بالبريد المسجل المصحوب بعلم الوصول وال يلتفت إلي أي طلب يقدم بغير هذين 

 الطريقين.

تقوم إدارة شئون الطالب بالكلية فور وصول الطلب، بإخطار الطالب بالتقدم لإلدارة  .2
 ذلك.الطبية ب

يجب البت في األعذار المرضية ووضع التقرير الطبي عنها وإخطار شئون الطلبة  .2
ولجان النظام والمراقبة واالمتحان بالكليات بأسري وقت ممكن وقبل إعالن نتائج 

  االمتحان بوقت كاف.

إذا كان مرض الطالب ال يمكنه من الحضور إلي اإلدارة الطبية فعليه أن يلجأ إلي  .9
مستشفى حكومي عام أو مركزي أو مؤسسة صحية عامه بجهة أقامته وعليه أقرب 

اإلقامة بالمستشفى وأن يخطر الكلية فوراً بذلك مع شهادة باسم المستشفى موقع 
عليها من الطبيب المعالج مع بيان أسمه وتخصصه، وتقوم الكلية بتحويل األوراق 

 إلي اللجنة للنظر في الحالة المرضية.

 تكرار االعتذار عن عدم دخول االمتحان في الدور الواحد.ال يجوز  .01

 ال يجوز تشكيل لجان امتحان خاصة بالمرضى إال بمقر الكلية. .00

 يختص عميد الكلية بالنظر في التظلمات المقدمة من قرارات اللجنة الطبية. .07

اذا تخلف الطالب علي دخول االمتحان بعذر قهرى يقبله مجلس الكلية فال يحسب  .03
سوبا بشرط اال يزيد التخلف عن فرصتين متتاليتين او متفرقتين خالل سني غيابه ر

الدراسة بالكلية و يجوز في حالة الضرورة بقرارمجلس الجامعة منح فرصة فالثة 
للطالب. ويعتبر الطالب المتغيب عن االمتحان بغيرعذر مقبول راسبا بتقدير ضعيف 

 ذية لقانون تنظيم الجامعات.من الالئحة التنفي 80ه وذلك طبقاً للمادة جد
 :األعذار االجتماعية

يجب على الطالب أن يرفق بطلب عدم دخول االمتحان لعذر اجتماعي شرحاً لهذا  .0
 العذر مصحوباً بكافة األوراق الرسمية الدالة على حقيقة العذر غير رسمية.

البند من  20، 4، 1تسري على األعذار االجتماعية األحكام الواردة في البنود  .7
 الخاص باألعذار المرضية.

 :أحكام عامة

يكون تقدير األسباب التي تدعو إلي وقف القيد أو االعتذار عن عدم دخول االمتحان 
لعذر اجتماعي من اختصاص مجلس الكلية أو مجلس شئون التعليم والطالب بالجامعة كل 

 على حده.في حدود اختصاصه، بعد دراسة الظروف والمالبسات المحيطة بكل حالة 
 

 :فصل الطالب

 يفصل الطالب في الحاالت التالية:

فصل الستنفاذ مرات القيد ويحق له التقدم من الخارج لالمتحان فم يقوم الطالب  .0
بسداد رسوم امتحان عن كل مادة رسوب ويعاد قيد الطالب في السنة األعلى في 

 حالة نجاحه من الخارج.

المفصول نهائي الستنفاذ مرات الرسوب فصل الستنفاذ مرات الرسوب يعلن الطالب  .7
يقوم الطالب المفصول بإخالء طرفه من الكلية وسحب  –عن طريق إعالن النتيجة 

يتسلم الطالب المفصول بناء على طلبه شهادة بحالة فصله يتقدم بها لاللتحاق  –ملفه 
ص وبإحدى الكليات الراغب االلتحاق بها طبقاً لقرار المجلس األعلى للجامعات بخص

 ذلك.

يفصل الطالب تجنيدياً بمجرد بلوغه سن فمانية وعشرون عاماً وإذا بل  سن       

الطالب بالفرقة النهائية الحد األقصى المشار إليه أستمر تأجيل تجنيده إلي نهاية العام 

  الدراسي  بشرط أال يتجاوز سن الطالب الثالفين عام.
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 تعليمات هامة خاصة باالمتحانات
 

 متحانات النظرية والشفوية:لتزام بالتعليمات في اإلجميع الطالب باإلعلى 
 

 غير مسمو  نهائياً بالدخول بالتليفون المحمول داخل قاعات االمتحانات. .0

 غير مسمو  بالتدخين داخل قاعات االمتحانات. .7

على جميع الطالب التواجد داخل القاعات قبل بدء االمتحانات بخمسة عشر دقيقة  .3

 ولن يسمح رئيس االمتحان للطالب المتأخرين عن بدء االمتحان بالدخول. على األقل

ال يسمح للطالب بدخول قاعة االمتحان بصحبته أي كتب أو مذكرات أو مراجع أو  .4

أية أوراق من أي نوي حتى لو كانت بيضاء وكذلك عدم صحبة أي أدوات أو شنو 

 خالف ما يلزم لإلجابة على األسئلة.

 كثر من كراسة إجابة واحدة.لن يمنح الطالب أ .5

على الطالب التأكد من كتابة أسمه ورقم جلوسه على البيانات المكتوبة على  هر  .6

 كراسة اإلجابة.

 يجب على جميع الطالب االلتزام باآلتي: .2

 .كتابة اإلجابات فقو داخل ورقة اإلجابة 

 .عدم كتابة أي إجابة على ورقة األسئلة مهما كانت 

  بداية صفحة مستقلة.إجابة كل سؤال في 

 .ال يسمح ألي طالب بمغادرة االمتحان قبل مرور نصف ساعة 

  ال يسمح بالخروج من مقار االمتحان خالل الخمسة عشر دقيقة األخيرة من

 االمتحان تنظيماً لعملية استالم كراسة اإلجابة.

يلغي أي محاولة للغش أو الشروي فيه أو اإلخالل بالنظام داخل قاعات االمتحان سوف 

 امتحان الطالب ويعرضه للمساءلة أمام مجلس التأديب بالكلية.

 

 نظام مساءلة الطالب
 

 211يحدد قانون تنظيم الجامعات حقوق الطالب وواجباتهم، ويوضح في المواد من المادة 

 ، نظام مساءلة الطالب علي النحو التالي: 219إلي المادة 
 

والمنتسبون والمرخص لهم بتأدية امتحان من الطالب المقيدون  –( 211مادة )ال -

 الخارج والمستمعون خاضعون للنظام التأديبي المبين فيما بعد.
 

يعتبر مخالفة تأديبية كل إخالل بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية  –( 214مادة )ال -

 علي األخص:

 األعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية. -2

ة أو التحريض عليه أو االمتناي المدبر عن حضور الدروس تعطيل الدراس -1

 والمحاضرات واألعمال الجامعية األخرى التي تقضي اللوائح بالموا بة عليها.

كل فعل يتنافي مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلو  داخل  -1

 الجامعة أو خارجها.

 امتحان أو شروي فيه. كل إخالل بنظام امتحان أو الهدوء الالزم له وكل غش في -4

 كل إتالف للمنشآت واألجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها. -2

كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو االشترا  فيها بدون ترخيص سابق من  -6

 السلطات الجامعية المختصة.

توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائو بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعات  -7

 يص سابق من السلطات المختصة.بدون ترخ

االعتصام داخل المباني الجامعية أو االشترا  في مظاهرات مخالفة للنظام العام  -8

 أو اآلداب.
 

كل طالب يرتكب غشا في امتحان أو شروعا فيه ويضبو في حالة  –( 212مادة )ال -

ي في باقتلبس يخرجه العميد أو ينوب عنه من لجنة االمتحان ويحرم من دخول االمتحان 

 المواد ويعتبر الطالب راسب في جميع مواد هذا االمتحان ويحال إلى مجلس التأديب.

أما في األحوال األخرى فيبطل االمتحان بقرار من مجلس التأديب او مجلس 

الكلية ويترتب عليه بطالن الدرجة العلمية إذا كانت قد منحت للطالب قبل كشف 

 الغش.
 

 التأديبية هي:العقوبات  –( 216مادة )ال -

 التنبيه شفاهة أو كتابة. -2

 اإلنذار. -1

 الحرمان من بعض الخدمات الطالبية. -1

 الحرمان من حضور دروس إحدى المقررات لمدة ال تتجاوز شهرا. -4

  الفصل من الكلية لمدة ال تتجاوز شهرا. -2
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 الحرمان من االمتحان في مقرر أو أكثر. -6

   وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة ال تتجاوز شهرين أو لمدة  -7

 فصل دراسي.

 إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر. -8

 الفصل من الكلية لمدة ال تتجاوز فصال دراسيا. -9

 الحرمان من االمتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.  -20

 وراه مدة فصل دراسي أو أكثر.حرمان الطالب من القيد للماجستير أوالدكت  -22

 لفصل من الكلية لمدة تزيد علي فصل دراسي.ا  -21

 الفصل النهائي من الجامعة ويبل  قرارالفصل إلى الجامعات األخرى ويترتب   -21

عليه عدم صالحية الطالب للقيد أو التقدم إلي االمتحانات في جامعات جمهورية 

 مصر العربية.
 

  الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب ويجوز األمر بإعالن القرار

 إبالغ القرار إلي ولي أمر الطالب.
 

  وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف

 الطالب.
 

  ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي

 صدور القرار.فالث سنوات على األقل من تاريخ 
 

 الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هي : –( 217المادة ) -
 

األساتذة واألساتذة المساعدون: ولهم توقيع العقوبات األربع األولي المبينة في -2

المادة السابقة عما يقع من الطالب أفناء الدروس والمحاضرات واألنشطة 

 الجامعية المختلفة.
 

العقوبات الثماني األولي المبينة في المادة السابقة، في  عميد الكلية: وله توقيع-1

حالة حدوث اضطرابات أو إخالل بالنظام يتسبب عنه أو يخشي منه عدم انتظام 

الدراسة أو االمتحان يكون لعميد الكلية توقيع جميع العقوبات المبينة في المادة 

لي رئيس الجامعة السابقة، علي أن يعرض األمر بالفعل النهائي من الجامعة، وع

بالنسبة إلي غير ذلك من العقوبات، وذلك للنظر في تأييد العقوبة أو إلغائها أو 

 تعديلها.
 

رئيس الجامعة: وله توقيع جميع العقوبات المبينة في المادة السابقة عدا العقوبة -1

األخيرة، وذلك بعد اخذ رأي عميد الكلية، وله أن يمنع الطالب المحال إلى مجلس 

 أديب من دخول أمكنة الجامعة حتى اليوم المحدد لمحاكمته.الت
 

 مجلس التأديب: وله توقيع جميع العقوبات.-4

 

ال توقع عقوبة من العقوبات الواردة في البند الخامس وما بعده من -( 218المادة ) -

ي يحضر ف( إال بعد التحقيق مع الطالب وسماي أقواله فيما هو منسوب إليه فإذا لم 216)

الموعد المحدد للتحقيق سقو حقه في سماي أقواله ويتولي التحقيق من ينتدبه عميد 

 الكلية.

ال يجوز لعضو هيئة التدريس المنتدب للتحقيق مع الطالب ان يكون عضوا في مجلس 

 التأديب.

 

القرارات التي تصدر من الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية  –( 219المادة ) -

 ( تكون نهائية.217فقا للمادة )و
 

ومع ذلك تجوز المعارضة في القرار الصادر غيابيا من مجلس التأديب وذلك في خالل 

أسبوي من تاريخ إعالنه إلي الطالب أو إلي ولي أمره ويعتبر القرار حضوريا إذا كان 

 رطلب الحضور قد أعلن إلى شخص الطالب أو ولي أمره وتخلف الطالب عن الحضور بغي

 عذر مقبول.
 

ويجوز للطالب التظلم من قرار مجلس التأديب بطلب يقدمه إلي رئيس الجامعة خالل 

خمسة عشر يوما من تاريخ إبالغه بالقرار، ويعرض رئيس الجامعة ما يقدم إليه من 

 تظلمات علي مجلس الجامعة للنظر فيه.  
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      تظلمات الطالب من نتائج اإلمتحانات
 

ويعتبر واحداً من األنظمة التي تدعم الطالب  " التظلميسااااامى "تمتلك الجامعة نظاماً 

وتعياد إلياه حقوقاه، فحين يباذل قصااااااارى جهاده في دراسااااااة ماادة ماا ليفاجأ بدرجة 

منخفضااااة في آخر الفصاااال الدراسااااي، فال بد أن يكون هنا  خطأ ما، ولذا أتى التظلم 

بشااكوى للتظلم في درجته في مادة يشااعر أنه  ليحل هذه المشااكلة، حيث يتقدم الطالب

 لم فيهااا، ليتم إعاادة فتح أوراقااه ومراجعتهاا للتااأكااد من أحقيتااه في الحصااااااول على 

درجااة أعلى من التي تم رصااااااادهااا، أو تبقى كمااا هي إن لم يكن هنااا  أي خطااأ في 

 تصحيح أوراقه.
 

 لتالية:مقرر طبقا للخطوات ا ألي التحريريآلية تظلمات الطالب من درجات 

يتقدم الطالب خالل أساااااابوعين من  هور النتيجة )طبقا لقرارات مجلس الجامعة  -2

شااااائون التعليم والطالب وكيل الكلية ل األساااااتاذ الدكتورهذا الشاااااأن( بطلب إلى  في

 قومي والذيمقرر أو أكثر )يسميها الطالب(  درجات إعادة رصد في رغبتهمتضمنا 

الخاصااة بذلك بعد سااداد الرسااوم  االسااتمارةداد ساايادته بإحالته لشاائون الطالب إلع

االلتماس نتيجة  وإعالن هذا الشااااااأن( فيالمقررة )طبقاا لقرارات مجلس الجامعة 

 متضمنا درجة الشفوي والتطبيقي والتحريري. آخرين أسبوعينبعد  للطالب
 

 الستمارةاوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بتوجيه  الدكتور السيد األستاذ يقوم -1

المعادة من مساااااائول الفرقة بشاااااائون الطالب إلى رئيس الكنترول المختص ببحث 

 المتواجدة باالستمارة.النقاط 
 

بالزيادة أو  سااااااواءمقرر أو أكثر  فينتيجاة الطاالب  في اختالفوجود  في حاالاة -1

نتيجة الطالب ترفع مذكرة من رئيس الكنترول  تعديل يترتب عليها والتيالنقصااااان 

بدوره يرفعها إلى عميد  والذيالمختص إلى وكيل الكلية لشاااااائون التعليم والطالب 

نتيجة الطالب بالكشاااااوف الخاصاااااة الكلية لعرضاااااها على مجلس الكلية. يتم تعديل 

 ونئبمعرفة رئيس الكنترول ويبل  الطالب بنتيجة التظلم من خالل إدارة شاابالنتائج 

 يقوم الطاالب باسااااااترداد رسااااااوم قيمة االلتماسو .الطالب والتوقيع باالعلم التعليم

بعد أن يقوم بكتابة طلب  تم تصااااااويباه فى صااااااالح الطاالب الاذيللمقرر/للمقررات 

 .للسيد األستاذ الدكتور عميد الكلية

 
 

 

 

 الشكاوى الطالبية

 

تمرإجراءات الكلية المختلفة وتوجد صناديق شكاوى الطالب موزعة بمبانى أقسام 

 الشكاوى الطالبية بعدة مراحل مختلفة:
 

 : المرحلة األولى

ترفع المشكلة وتحل بأسري وقت ممكن وفى غضون عشرة أيام من تاريخ حدوث المشكلة 

أو مشرف رعاية الشباب أو رئيس اتحاد الطالب بالكلية. ما لم يتم  المرشد األكاديميمع 

ية يبل  الطالب رسميا بما تم فى شكواه ولكن ينبغى بذل المحاوالت حل الشكوى بطريقة ود

 لتسوية الشكوى بصورة غير رسمية .

 يلي: ماعلى الشكوى الخطية تحتوى ويجب أن 

 وصف كامل للشكوى -2

 أي وفائق أو مستندات تثبت واقعة الشكوى -1

قى ر تلويجب أن يحتفظ الطالب بصورة من الشكوى وما يرافقها من مستندات وأن ينتظ

 أيام عمل. 20رد على شكواه خالل 

 

 :المرحلة الثانية

إذا كان الطالب غير راض عن الرد الكتابي من المو ف ، يجوز له أن يطالب برفع األمر 

إلى المشرف المناسب في غضون عشرة أيام عمل . وينبغي على الطالب أن يتقدم  بنسخ 

إلى المشرف . ويمنح المشرف عشرة  من جميع  المراسالت والوفائق المرفقة ذات الصلة

 أيام للبت في المسلة والرد خطيا على الطالب.
 

 :المرحلة الثالثة

، يجوز له أن يوجه شكواه  المرحلة الثانيةإذا لم يكن الطالب راض عن الرد الخطى من 

الى وكيل الكلية المختص . ويجب منح وكيل الكلية عشرة أيام عمل للرد على الشكوى 

ويجب أن يتقدم الطالب بنسخ من جميع المراسالت والمستندات المرفقة ذلت الصلة. 

 ويمنح الوكيل المختص عشرة أيام عمل للبت في الشكوى والرد خطيا على الطالب.
 

 الرابع:المستوى 

إذا لم يكن الطالب راض عن الرد الخطى من المرحلة الثالثة ) وكيل الكلية المختص( 

فيجوز له أن يوجه شكواه إلى عميد الكلية فى غضون عشرة أيام عمل بعد الرد من 

المستوى الثالث. وينبغي على الطالب أن يتقدم بنسخ من جميع الوفائق والمراسالت والبت 

لمسألة( فى غضون عشرة أيام عمل بعد تلقى الشكوى المقدمة . فى هذه الشكوى ) ا

 وسيكون قرار عميد الكلية نهائيا.
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 العلوم الزراعية فيشروط القبول لنيل درجة البكالوريوس    

 جامعة اإلسكندرية - من كلية الزراعة سابا باشا    
 

أي شهادة  أو )قسم علمي علوم(أن يكون الطالب حاصال على شهادة الثانوية العامة      

أن تكون معادلة للثانوية العامة شاااااارط بعربية أو أجنبية فانوية عامة سااااااواء من دولة 

يقل معدل الطالب عن الحدود الدنيا للقبول بالكلية والتي يحددها المجلس المصااااارية وأال 

 بداية كل عام دراسي. فياألعلى للجامعات 
 

يقوم النظام الدراساااي بالكلية علي أسااااس نظام السااااعات المعتمدة )تعتبر الكلية الرائدة 

 (.  2984في تطبيق هذا النظام الدراسي في مصر منذ عام 

 أسبوي(.  22وتتم الدراسة بالكلية بنظام الفصل الدراسي )مدة كل فصل دراسي 
 

زراعياااة إلى أربع يصاااااانف الطالب للحصااااااول علي درجاااة البكااالوريوس في العلوم ال

 مستويات )فرقة( هي:
 

سااااعة  10: وهم الطالب المساااتجدون أو الذين لم يتموا بنجا  دراساااة المساااتوي األول

 .معتمدة

 ساعة معتمدة علي األقل. 10: وهم الذين أتموا بنجا  دراسة المستوي الثاني
 

 األقل.ساعة معتمدة علي  67: وهم الذين أتموا بنجا  دراسة المستوي الثالث
 

 علي األقل.  ساعة معتمدة 99: وهم الذين أتموا بنجا  دراسة المستوي الرابع

 ويتم االنتقال بين المستويات في نهاية كل عام جامعي.
 

يشاااترط لحصاااول الطالب علي درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية في إحدى شاااعب             

( مائة 240لالئحة أن يقوم بدراسة )التخصاص )البرنامج الدراسي( الموضحة في هذه ا

 وأربعون ساعة معتمدة علي األقل بنجا  موزعة كاآلتي:
 

 من مقررات اإلعداد العام )إجباري عام(. إجباريةسبعة وفمانون ساعة معتمدة  87  -                
 

من مقررات اإلعداد العام االختيارية )اختياري  ختياريةاحدي عشاار ساااعة معتمدة ا 22 -                

 عام( 

 إجباري)  التخصاااصمن مقررات شاااعبه  جباريةأربعة وفالفون سااااعة معتمدة إ 14  -

 تخصصي(.
 

االختيارية )اختياري  التخصصمن مقررات شعبة  اختياريةفمانية ساعات معتمدة   8  -                 

 تخصصي(.

 .باإلضافة إلي النجا  في مقرر حقوق اإلنسان  -               

 

 البرامج التعليمية )الشعب الدراسية(
 

 تعليمية متميزة وتنفرد بها بصاافة أساااسااية )شااعب( تتميز الكلية بوجود ساابعة برامج      

 وهى :
 

 شعبة إنتاج وتكنولوجيا القطن. –2

 المائية.شعبة االستزراي السمكي واألحياء  -1

 شعبة استصال  واستزراي األراضي الصحراوية. – 1

 الريفية.شعبة التخطيو والتنمية  – 4

 شعبة التكنولوجيا الحيوية الزراعية.  -2

 شعبة اإلنتاج النباتي. – 6

 شعبة إنتاج وتكنولوجيا النباتات الطبية والعطرية. -7

 

 قواعد تنسيق الطالب علي الشعب الدراسية المختلفة
 

يقرر مجلس الكلية بناء علي توصاااية لجنة شااائون التعليم والطالب الحد األقصاااى  -2

واألدنى لعااادد الطالب الملتحقون بكااال شااااااعباااة وفقاااا لعااادد الطالب النااااجحون 

 والمنقولون إلي المستوي الثالث في كل عام دراسي.  

ب يتم توزيع اساتمارة تسجيل رغبات الطالب في األسبوي األخير من امتحانات طال -1

 المستوي الثاني في الفصل الدراسي الثاني.

يتم قبول اسااااتمارات الطالب بالرغبات في األساااابوي السااااابق لبدء الدراسااااة في  -1

حالة عدم تقديم الطالب وفى الفصاااال الدراسااااي األول من العام الدراسااااي التالي. 

السااتمارة الرغبات حتى نهاية األساابوي السااابق للدراسااة يتم توزيع الطالب علي 

 عبة التي لم تستوف العدد المطلوب من الطالب.الش

 يتم توزيع الطالب وفقا لرغبته وتقديره التراكمي التي تتناسب مع كل شعبة. -4
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 للكلية الداخليةالالئحة 

 )مرحلة البكالوريوس(
 

 أقسام الكلية والدرجات العلمية
 

 2مادة 

 :اآلتيةتتكون الكلية من األقسام العلمية 

األراضي والكيمياء الزراعية )ويضم تخصصات األراضي قسم  -2

 والهندسة الزراعية(.

قسم االقتصاد الزراعي )ويضم تخصصات االقتصاد الزراعي  -1

 الزراعي والمجتمع الريفي(. واإلرشاد

 اإلنتاجقسم اإلنتاج الحيواني والسمكي )ويضم تخصصات  -1

 الحيواني واألسما  واألحياء المائية والدواجن(.

 اإلنتاج النباتي )ويضم تخصصات المحاصيل والبساتين(.قسم  -4

قسم النبات الزراعي )ويضم تخصصات النبات الزراعي وأمراض  -2

 النبات والميكروبيولوجيا الزراعية والورافة(.

   األلبان تكنولوجيا قسم علوم األغذية )ويضم تخصصات        

 وتكنولوجيا األغذية(.

الحشرات االقتصادية  قسم وقاية النيات )ويضم تخصصات -6

 ومبيدات اآلفات والحيوان الزراعي(.

يمنح مجلس الجامعة بناء علي طلب مجلس الكلية درجة البكالوريوس في  1مادة 

 :شعب )برامج( التخصص التالية أحديالعلوم الزراعية في 

 شعبة إنتاج وتكنولوجيا القطن. -2

 شعبة االستزراي السمكي واألحياء المائية. -1

 استصال  واستزراي األراضي الصحراوية.شعبة  -1

 شعبة التخطيو والتنمية الزراعية -4

 شعبة التكنولوجيا الحيوية. -2

 شعبة اإلنتاج النباتي. -6

 شعبة إنتاج وتكنولوجيا النباتات الطبية والعطرية. -7

 

 

 
 

 

 

 

 

 نظام الدراسة وتقييم الطالب
 

 1مادة 
الكلية على أساس كل من نظام الفصول الدراسية ونظام  فييقوم النظام الدراسي 

 الساعات المعتمدة ) الوحدات الدراسية المقررة(.

 4مادة 
تنقسم السنة الدراسية بصفة أساسية إلى فصلين دراسيين مدة كل منهما خمسة 

 كل منهما االمتحانات التحريرية النهائية لكل فصل دراسي. يليعشر أسبوعا 

 2مادة 

وحدة قياس دراسية لتحديد وزن كل مقرر وهى  هيالساعة المعتمدة ) الوحدة( 

األسبوي أو درس تطبيقات فى  فيتساوى محاضرة نظرية مدتها ساعة واحدة 

صورة تمرينات نظرية أو مناقشات وحوارا أو تدريبات معملية مدتها ساعتان 

 أربع ساعات فى األسبوي أو فترة تدريبات تطبيقية ميدانية واحدة مدتها في

 األسبوي طوال الفصل الدراسي.

 6مادة 

يجوز لمجلس الكلية أن يقرر إضافة فصل دراسي صيفي ) فالث( إلى السنة 

الدراسية وفى هذه الحالة يكون تسجيل الطالب اختياريا فى هذا الفصل الدراسي. 

على  ائيوتكون مدة هذا الفصل الدراسي فمانية أسابيع بما فيه مدة االمتحان النه

أن تضاعف عدد الساعات الدراسية األسبوعية المخصصة لكل مقرر ، وعلى أن 

يخفض الحد األقصى للحمل الدراسي إلى النصف ويمكن التجاوز عن الحد األدنى 

 إذا أدى ذلك إلى تخرج الطالب أو نقله إلى مستوى أعلى.

 7مادة 

شترا  فى قاعة يجب على الطالب حضور الدروس من محاضرات وتطبيقات واال

 ٪72البحث وفقا للنظام الذي يقره مجلس الكلية على أال تقل نسبة الحضور عن 

 على األقل من مجموي دروس كل مقرر.

ولمجلس الكلية بناء على طلب مجالس األقسام المختصة أن يقرر حرمان الطالب 

رة رلم يستوفى فيها نسبة الحضور المق التيالمقررات  في النهائيمن االمتحان 

حرم من التقدم لالمتحان  التيالمقررات  فيوفى هذه الحالة يعتبر الطالب راسبا 

ذلك شأن الطالب المتغيب عن  فيالنهائي فيها وال ترصد لها درجات شأنه 

 يفاالمتحان بدون عذر مقبول إال إذا قدم عذراً يقبله مجلس الكلية فيعتبر الطالب 

 مقبول. هذه الحالة متغيباً عن االمتحان بعذر

 8مادة 

النهاية العظمي لدرجات كل مقرر دراسي مائة درجة ويقدر نجا  الطالب في كل 

 مقرر بأحد  التقديرات اآلتية:

 ممتاز درجة فأكثر  82

درجة 82درجة إلى اقل من  72من   جيد جدا 

درجة 72درجة إلى اقل من  62من   جيد 

درجة 62درجة إلى اقل من  20من   مقبول 

 

رسوب الطالب فيقدر بأحد التقديرات اآلتية :أما   

درجة 20درجة إلى اقل من  10من   ضعيف 

درجة 10اقل من   ضعيف جدا 

47 48 



 

 %10إذا حصل الطالب علي أقل من 

 من مجموي درجات االمتحان

 التحريري

 راسب الئحيا

 

 9مادة 

 تتكون الدرجة النهائية للطالب في كل مقرر دراسي من مجموي درجات األعمال

الفصلية ودرجـااـااات كل من االمتحانات التحريرية النهائية والتطبيقية والشفهية 

 التي تعقد في نهاية الفصل الدراسي موزعة كما يلي:

 المواد التي لها تطبيقات عملية توزي درجاتها كاآلتي: -أ

  .درجة لالمتحان التحريري النهائي 60

 .درجة لالمتحان التطبيقي النهائي 10

درجات لألعمال الفصاااالية موزعة علي االمتحانات الدورية وأنشااااطة  20

 .التدريبات وقاعات البحث والمناقشالطالب في 

  .درجات لالمتحان الشفهي 20

 أما المواد التي ليس لها تطبيقات عملية فتوزي درجاتها كما يلي: -ب

  .درجة لالمتحان التحريري النهائي 70

ة علي االختبارات الدورية وأنشااااااطة درجة لألعمال الفصاااااالية موزع 10

  .الطالب في التدريبات وقاعات البحث والمناقشة

 .درجات لالمتحان الشفهي 20

مادة 

20 

يكون لكل مقرر امتحان تحريري مدته سااعتان في نهاية الفصال الدراسي الذي 

 ينتهي تدريس المقرر فيه.

مادة 

22 

أو في نهاية دراساااااته  يحساااااب التقدير العام للطالب في فصااااال دراساااااي معين

لمسااااااتوي معين أو التقاادير العااام للطااالااب لاادرجااة البكااالوريوس أي متوسااااااو 

 التقديرات في المقررات التي امتحن ونجح فيها الطالب كما يلي:

تحسب الدرجة المرجحة للمقرر بضرب الدرجة التي حصل عليها الطالب في  –أ 

  .عدد الوحدات

مرجحة في جميع المقررات ويقساام علي يحسااب المجموي الكلي للدرجات ال -ب

مجموي وحدات نفس المقررات مضاروبا في مائة يعطي خارج القسامة السابقة 

 التقدير العام للطالب علي الوجه التالي :

 %62)جيد  - (%82إلى اقل من  %72)جيد جدا  - (فأكثر % 82 )ممتاز 

 (. %62إلى اقل من  % 20)مقبول  - (%72إلى اقل من 

مادة 

21 

يشاترط لحصول الطالب علي درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية في إحدى 

( مائة 240شااااعب التخصااااص الموضااااحة في هذه الالئحة أن يقوم بدراسااااة )

 وأربعون ساعة معتمدة علي األقل بنجا  موزعة كاآلتي:

سابعة وفمانون سااعة معتمدة ) وحدات دراسية ( إجبارية مقررات اإلعداد  87

 العام.

احدي عشار سااعة معتمدة ) وحدة دراسية ( اختيارية من مقررات اإلعداد  22

  .العام االختيارية

أربعة وفالفون ساعة معتمدة ) وحدات دراسية ( إجبارية من مقررات شعبه  14

 التخصص.

فماانية ساااااااعات معتمدة )وحدات دراسااااااية ( اختيارية من مقررات شااااااعبة  8

 التخصص االختيارية.

( إلى جدول 2الجاداول المرفقاة فيما بعد في هذه الالئحة من جدول )وتوضااااااح 

( المقررات الدراسية لكل من اإلعداد العام وشعب التخصص وعدد الساعات 8)

الزمنية األسبوعية لكل منها من محاضرات و تطبيقات و الوحدات الدراسية لكل 

 مقرر.

مادة 

21 

(افنتا 21الفصل الدراسي الواحد ) يكون الحد األدنى للحمل التدريسي للطالب في

( افنان وعشاارون ساااعة معتمدة في 11عشاارة ساااعة معتمدة والحد األقصااى )

األسبوي و يمكن بناء علي اقترا  الرائد العلمي للطالب وبموافقة مجلس الكلية 

التجاوز عن الحد األدنى للحمل التدريسي إذا أدى ذلك إلى تخرج الطالب  أو في 

 اسبين.حالة الطلبة الر

مادة 

24 

يصنف الطالب للحصول علي درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية إلى أربع 

 مستويات هي :

تموا بنجا  يالمستوي األول: وهم الطالب المستجدون أو الذين لم  -أ

 .(ساعة معتمدة )وحدة دراسية 10دراسة 

ساعة  10المستوي الثاني: وهم الذين أتموا بنجا  دراسة  -ب

 )وحدة دراسية ( علي األقل.معتمدة 

ساعة  67المستوي الثالث: وهم الذين أتموا بنجا  دراسة  -ت

 معتمدة )وحدة دراسية( علي األقل.

ساااااعة  99المسااااتوي الرابع: وهم الذين أتموا بنجا  دراسااااة  -ث

 معتمدة)وحدة دراسية(علي األقل 

 ويتم االنتقال بين المستويات في نهاية كل عام جامعي.

مادة 

22 

يتم تسااااااجيل الطالب في المقررات التي يختارونها في حدود أحكام هذه الالئحة 

توصااااية الرائد العلمي )الموجه األكاديمي( في حدود جداول التدريس  يبناء عل

المعلنة في الكلية في األساابوي السااابق لبدء الدراسااة بكل فصاال دراسااي ويقوم 

مجلس الكلية بوضاااااع القواعد واإلجراءات الالزمة لتنفيذ ذلك ويكون تساااااجيل 

فقو وفقا لما  طالب المساتوي األول والمستوي الثاني من مقررات اإلعداد العام

هو مبين في الجداول المرفقة أما طالب المسااااااتوي الثالث والمسااااااتوي الرابع 

فيسااامح لهم بالتساااجيل في كل من مقررات اإلعداد العام واإلعداد التخصاااصاااي 

لشااعب التخصااص المقيد بها كل منهم ، و يشااكل مجلس الكلية مع بداية كل عام 

يات و الشعب المختلفة و تشمل جامعي لجانا لألشراف علي التسجيل في المستو

تلك اللجان روادا علميين من أعضاااااء هيئة التدريس مهمتهم مساااااعدة الطالب 

 في اختيار مقررات كل فصل دراسي .
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مادة 

26 

لمجلس الكلية أن يضاااااع القواعد الخاصاااااة بتوجيه الطالب إلى إحدى الشاااااعب 

وذلك طبقا   العلمية للتخصااااص بالكلية بعد إتمامهم دراسااااة المساااااتوي الثاني،

 ة.عبلرغبة الطالب وتقديراته في المواد المرتبطة بكل ش

مادة 

27 

يمكن لمجلس الكليااة بناااء علي اقترا  الرائااد العلمي )الموجااه األكاااديمي( أن 

يساامح للطالب باالنسااحاب من مقرر دراسااي سااجل فيه أو بالتسااجيل في مقرر 

دء الدراسااااة في دراسااااي آخر في حدود الحمل الدراسااااي خالل أساااابوعين من ب

 الفصل الدراسي.

مادة 

28 

يقر مجلس الكلية الموضااوعات التي تدرس في كل مقرر والتي تحددها مجالس 

األقسااام المختصااة ويراعي تطوير هذه الموضااوعات وفق ما تقضااي به عملية 

 تحسين اإلعداد العلمي للطالب.

مادة 

29 

البشااااااريااة و العلميااة لمجلس الكليااة وفق مقتضااااااى الحااال وتوافر اإلمكااانيااات 

والبحوث والتجهيزات الفنية إنشااااااء شاااااعب تخصاااااص أخرى بعد إعداد قائمة 

مقررات كل شاااعبه من هذه الشاااعب التي تساااتحدث واخذ موافقة كل من مجلس 

 الجامعة و المجلس األعلى للجامعات.

مادة 

10 

الطالب الذي يرساااااب في مقرر أو أكثر في أي فصااااال دراساااااي عليه إعادة ذلك 

 أو تلك المقررات دراسة و امتحانا. المقرر

مادة 

12 

الطالب الذي يرساب في عدد من المقررات الدراسية يبل  مجموي وحداتها أكثر 

من نصف عدد الوحدات الدراسية )الساعات المعتمدة( للمقررات الدراسية التي 

ساااجلها في سااانه جامعية عليه أن يعيد هذه المقررات دراسااااة وامتحانا قبل أن 

ه بالتسااجيل لدراسااة مقررات جديدة ، وفي هذه الحالة يتم التجاوز عن يساامح ل

 ( من هذه الالئحة .21شرط الحد األدنى للحمل التدريسي الموضح في المادة )

مادة 

11 

سااااااعة معتمدة علي األقل تدريبا  67يؤدي الطالب الذين أتموا بنجا  دراساااااة 

سااااعة  99كما يؤدي الطالب الذين أتموا بنجا  دراساااة  –ميدانيا زراعيا عاما 

معتمدة علي األقل تدريبا ميدانيا متخصصا وفقا للساعات المقررة لكل مقرر من 

( وذلااك في مراكز 7،6،2،4،1،1،2،8مقررات هااذه التاادريبااات في جااداول )

اإلنتااج والخادماات الزراعياة وفقاا لبرنامج يضااااااعه مجلس الكلية بعد أخذ رأي 

  .األقسام العلمية المختصة مجالس

ويمكن لمجلس الكلية بناء علي توصاااااية بعض األقساااااام العلمية المختصاااااة أن 

يحول بعض السااااعات المخصاااصاااة لهذه التدريبات الميدانية إلي رحالت علمية 

إلي مزاري ومعامل الهيئات والمؤسااااااسااااااات الزراعية أو المصااااااانع المرتبطة 

  .مستلزمات إنتاجها بتصنيع وإنتاج المنتجات الزراعية أو

  

مادة 

11 

( خطة الدراسة لمرحلة البكالوريوس  8-2تبين الجداول المرفقة ) جداول 

بالنسبة لإلعداد العام واإلعداد التخصصي لكل شعبة ووضع كل مقرر سواء 

  .كان إجباريا أو اختياريا

مادة 

14 

يتم تدريس المقررات فردية األرقام في الفصااال الدراساااي األول ، أما المقررات 

زوجية األرقام فيتم تدريساها في الفصال الدراسي الثاني ، كما يمكن تدريس أي 

، كما يتم تدريس  الثالث()  من هذه المقررات في الفصل الدراسـااـااـااـااي الصيفـااي

 .ا لمقتضى الحالأي فصل دراسي وفق مقررات التدريب الميداني في

مادة 

12 

يوضح الرقم األول في أرقام مقررات اإلعداد العام ) رقم اآلحاد ( ترتيب المقرر 

ضاامن مقررات قساام معين ، أما الرقم الثانـاااااااـاااااااي ) الرقم العشااري ( فيوضااح 

( 22المسااتوي الذي يبدأ فيه السااما  لتسااجيل الطالب في هذا المقرر ؛ فالرقم )

( والمساااتوي 2رقم اآلحاد ول في الترتيب لقسااام معين )رر األلمقرر ما هو المق

( ، 2رقم العشرات الذي يبدأ السما  للطالب بالتسجيل فيه هو المستوي األول )

رر األول في الترتيااب لقساااااام معين )رقم ( لمقرر آخر فهو المق12أمااا الرقم )

التساااجيل فيه هو المساااتوي ( والمساااتوي الذي يبدأ الساااما  للطالب ب2اآلحاد 

  .(1الثاني )رقم العشرات 

-22ويساامح بتساااجيل مقررات من مسااتوي أقل لمساااتوي أعلي ؛ فالمقررات )

( فيسااامح 19-12( يساامح بتساااجيلها في جميع المسااتويات أما المقررات )29

(  19-12بتساااااجيلها في المساااااتويات الثاني والثالث والرابع ، أما المقررات )

 202توي الرابع  ، أما المقررات )فيسمح بتسجيلها في المستوي الثالث والمس

فأكثر( فهي مقررات اإلعداد التخصاصاي ويسمح بتسجيلها في المستوي الثالث 

  .والمستوي الرابع بشعب التخصص

مادة 

16 

 ( مدلوالت الرموز الواردة في الجداول 9يبين الجدول المرفق ) جدول 

بتدريس قرين كل مقرر دراساااااي لتوضاااااح القسااااام العلمي المختص  ( 2-8)  

 .المقرر

مادة 

17 

تطبق أحكام هذه الالئحة اعتبارا من العام الجامعي التالي لتاريخ صاادورها علي 

الطالب المقيدون ، أما  الباقون لإلعادة بالمسااااتوي األولوالطالب المسااااتجدين 

بالمسااااتوي الثاني فأعلي يسااااتمرون في دراسااااتهم طبقا لالئحة التي تم قبولهم 

  .تخرجهم حتىعليها 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 51 



 

  المستوى األول أ( -2) جدول رقم
 
 

 الفصل الدراسي األول  
 

 عدد 

 الوحدات

 اسم المقرر عدد الساعات
 الرمز

 الرقم و
 محاضرة تطبيقات

22ق.ز.  مبادئ االقتصاد 1 1 1  

22أ. .  الكيمياء الفيزيائية والتحليلية 1 1 1  

22ن.ز.  مورفولوجي وتشريح نبات 1 1 1  

22و.ن.  حيوان زراعي 1 1 1  

22م. .  ظم معلوماتنو إلىحاسب  2 1 1  

21ق.ز.  أساسيات المجتمع الريفي 1 1 1  

21أ. .  رياضــــة 1 1 1  

 مجموي الوحدات   10

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 الفصل الدراسي الثاني     
 

 

المقرر أسم عدد الساعات عدد   
 الرمز

رقمالو  
 محاضرة تطبيقات الوحدات

21و.ن.  كيميـــاء عضويــة 1 1 1  

21ن.ز.  تقسيم نبات 1 1 1  

21ق.ز.  الزراعي االقتصادمبادئ  1 1 1  

21أ. .  أساسيات األراضي 1 1 1  

21م. .  لغة إنجليزية علمية - 1 2  

24أ. .  ميكنة زراعية 1 1 1  

24أ.ن.  أساسيات إنتاج الفاكهة 1 1 1  

م. .   حقوق اإلنسان - - -  

 مجموي الوحدات   29
 

يوضاح رقم اآلحاد ترتيب المقرر ضامن مقررات قسام معين والرقم العشري    

المساااتوي الذي يبدأ فيه الساااما  لتساااجيل الطالب في هذا المقرر   يوضاااح 

 .(12)مادة 
 

أما  –يتم تادريس المقررات فردية األرقام في الفصاااااال الدراسااااااي األول        

المقررات زوجية األرقام في الفصااااال الدراساااااي الثاني كما يمكن تدريس أي 

 .(14) مادة الثالث  صل الدراسي الصيفيمن هذه المقررات في الف
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 تابع مقررات اإلعداد العام اإلجبارية
 

 المستوي  الثاني ب( -2جدول رقم : )
 

 الفصل الدراسي األول    
 

الساعاتعدد  عدد  المقرر أسم   
 الرمز

 الرقمو
 محاضرة تطبيقات الوحدات

12أ.ن.  أساسيات إنتاج المحاصيل 1 1 1  

12أ. .  أساسيات إنتاج حيواني 1 1 1  

12ي.غ.  (2كيمياء حيوية زراعية ) 1 1 1  

12.ز. ن أساسيات أمراض نبات 1 1 1  

11أ.ن.  أساسيات إنتاج الخضر 1 1 1  

11ن.ز.  نباتفسيولوجي  1 1 1  

11ق.ز.  إحصــاء عــام 1 1 1  

 مجموي الوحدات   12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الدراسي الثاني  
  

المقرر أسم عدد الساعات عدد   

 الرمز 

 الرقمو

 محاضرة تطبيقات الوحدات
11أ.ن.  إنتاج محاصيل الحقل 1 1 1  

11ي.غ. أساسيات علوم وتكنولوجيا األغذية 1 1 1  

11أ. .  أساسيات إنتاج الدواجن 1 1 1  

14ن.ز. ميكروبيولوجيا زراعية 1 1 1  

14ق.ز. التسويق الزراعي 1 1 1  

16ن.ز. أسس الورافـــة 1 1 1  

 مجموي الوحدات   28
   

 العام لإلعدادإجمالي الوحدات المطلوبة   
 

 الجملة            اختياري عام            إجباري عام       

         87                       22                       98   
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 شعبة : إنتاج وتكنولوجيا القطن
 

 

 الرؤية: 
 

ال إنتاج وتربية وتكنولوجيا أن تصاابح الشااعبة مركز تميز محلي وإقليمي وعالمي في مج

 ن.القط

  

 :المهمة
 

نتاج ا في مجال إوالمهارات العلمية الضاااااارورية السااااااتخدامهإكساااااااب الطالب المعارف 

 بيتااهوسااااااوف يتعلم الطالب اإلنتاااج الحقلي لمحصااااااول القطن وتر. وتكنولوجيااا القطن

ومكافحه آفاته وأمراضااااااه وكيفية جنيه المحساااااان وكذلك فرز وحلج القطن الزهر وفرز 

ا وجيالقطن وتكنول تكنولوجيا أليافبهاذا بااإلضااااااافاة إلي اإللماام  الشااااااعر. وكبس القطن

 .وتجهيز القطن للغزل وللنسيج
 

 

 األهداف:
 

معدالت الري  –تحسااين عمليات إنتاج القطن المصااري ) من حيث عمليات الزراعة  -2

الجني اليدوي المحساااااان وإمكانية  -المكافحة المتكاملة للحشاااااارات  –التسااااااميد  –

   .استخدام الجني اآللي (

الظروف المصاااارية ودراسااااة العمليات الزراعية  ورافياً تحتتربية األقطان المعدلة  -1

   .والظروف البيئية المصرية علي إنتاج وتكنولوجيا ألياف تلك األقطان

الجات لتناساااب حلج األقطان المصااارية مع الحفا  علي حتحديد انساااب الضااابطات لل -1

   .صفاتها التكنولوجية

ي اً للحصول علعمل توليفات ) تضربيات( من األقطان المصرية وتلك المعدلة ورافي -4

 .رتب من القطن تناسب الموصفات المحلية واإلقليمية والدولية

أحاادث األجهزة في مجااال تحاادياد رتااب القطن آلياااً الخواص التكنولوجيااة  اسااااااتخادام -2

   .المختلفة لها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجاالت العمل :
 

  العماال كمهناادس زراعي متخصااااااص في مجااال إنتاااج القطن وتربيتااه بمحطااات  -2

 .القطن بوزارة الزراعة بحوث

   .العمل في مجال المحاسبة التجارية للقطن -1

 ن.كمهندس بالمحالج ووحدات كبس القطالعمل  -1

  القطن كمتخصااااااص في مجال تكنولوجيا  واختباراتالعمال باالهيئة العامة لتحكيم  -4

 .ألياف القطن

 .العمل بمحطات إنتاج بذور القطن -2

  .العمل بشركات الغزل والنسيج -6

 القرية. الزراعية وبنو العمل بالجمعيات التعاونية  -7

 .األقطانالعمل بشركات تصدير  -8

 العمل بمعهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية. -9
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 شعبة : إنتاج وتكنولوجيا القطن
 

 المستوي الثالث أ ( – 1جدول رقم : )
 

 الفصل الدراسي األول
 

 وضع المقرر
 عدد

 الوحدات

 عدد الساعات
 المقــــرر أسم

 الرمز

 الرقمو
 محاضرة تطبيقات

 -إعداد عام

 إجباري

تادرياب ميداني زراعي  - 4 2

 عام

12م. .   

 -إعداد عام

 إجباري

11و.ن.  حشرات عــام                  1 1 1  

 -إعداد عام

 إجباري

12و.ن.  تلوث البيئة الزراعية              1 - 1  

 إجباري

 تخصصي

إنتاج القطن ومحاصيل  1 1 1

 األلياف

022أ.ن.   

إجباري 

 تخصصي

012أ.ن.  فرز القطن الزهر 2 1 1  

 -إعداد عام

 اختياري

 22 أ. . أرصاد جوية وفيزياء 1 1 1

 -إعداد عام

 اختياري

 22 م. . فقافة إسالمية  1 - 1

 -إعداد عام

 اختياري

مااااعااااالااااجااااة وتاااادوياااار  1 - 1

 الزراعيةالمخلفات 

 22 أ.ن.

 -إعداد عام

 اختياري

إدارة الموارد البشااارية  - 4 2

 الزراعية

 27 م. .

 -إعداد عام

 اختياري

 11 ي.غ. تغذية إنسان 1 - 1

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الدراسي الثاني
 

وضع 

 المقرر

 عدد

 الوحدات
 عدد الساعات

 المقــــرر أسم
 الرمز

 الرقمو
 محاضرة تطبيقات

 -عامإعداد 

 إجباري

أسااااااااااساااااااياااات علوم  1 1 1

 وتكنولوجيا األلبان   

14. غي.  

إجباري 

 تخصصي

201ن.ز.  أمراض القطن 1 1 1  

إجباري 

 تخصصي

آفات القطن الحشااارية  2 1 1

 ومكافحتها

201و.ن.   

إجباري 

 تخصصي

204أ.ن.  )أ( فرز القطن الشعر 2 1 1  

 -إعداد عام 

 اختباري

ماراساااااااالت بااااالالغااااة  2 1 1

 االنجليزية

 24 . .م

 -إعداد عام 

 اختباري

أسااااااااسااااااايات الزهور  1 1 1

 ونباتات الزينة

 26 أ.ن.

 -أعداد عام 

 اختباري

مساااااااااااحااااة ومباااااني  1 1 1

 زراعية

 26 أ. .

 -إعداد عام 

 اختباري

 26 م. . مبادئ السيكولوجي 1 - 1

 -إعداد عام 

 اختباري

ريااادة األعمااال وإدارة  - 4 2

 المشروعات الصغيرة

 28 م. .

 -إعداد عام 

 اختباري

 10 م. . مبادئ علم السياسة 1 - 1

 -إعداد عام 

 اختباري

أساااااااااسااااااايااات إنتاااج  1 1 1

األساااااااماا  والكاائنااات 

 المائية

 14أ. . 

 

 من مقررات االختياري العام الموضحة دراسية وحدة 22يقوم الطالب بدراسة   

 .أ ( -1)  بالجدول  
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 إنتاج وتكنولوجيا القطن شعبة: تابع
            

 المستوي الرابع ب( - 1جدول رقم : )            
 

 الفصل الدراسي األول
 

وضع 

 المقرر

 عدد

 الوحدات

 عدد الساعات
 المقــــرر أسم

 الرمز

 الرقمو
 محاضرة تطبيقات

إجباري 

 تخصصي

202أ.ن.  حليج وكبس القطن 2 1 1  

إجباري 

 تخصصي

221ق.ز.  اإلرشاد الزراعي القطني 1 1 1  

إجباري 

 تخصصي

222أ.ن.  تكنولوجيا ألياف القطن 1 1 1  

إجباري 

 تخصصي

202ق.ز.  القطني االقتصاد 1 1 1  

 اختياري

 تخصصي

 202 ق.ز. اقتصاد تصنيع القطن 1 1 1

اختياري 

 تخصصي

 209 أ.ن. )ب( فرز القطن الشعر 1 1 1

اختياري 

 تخصصي

محااااصااااااايااال العلف إنتااااج  1 1 1

 والمراعي

 222 أ.ن.

اختياري 

 تخصصي

تصاااااااميم وتحلياال التجااارب  1 1 1

 الزراعية

 221 أ.ن.

اختياري 

 تخصصي

 227 أ.ن. األلياف الصناعية 1 - 1

اختياري 

 تخصصي

 201و.ن.  مكافحة اآلفات 1 1 1

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الدراسي الثاني
 

وضع 

 المقرر

 عدد

 الوحدات

 عدد الساعات
 المقــــرر أسم

 الرمز

 الرقمو
 محاضرة تطبيقات

إجباري 

 تخصصي

042ي.غ.  تكنولوجيا بذرة القطن 1 1 1  

إجباري 

 تخصصي

206أ.ن.  تربية وإكثار القطن 1 1 1  

إجباري 

 تخصصي

206ق.ز.  إدارة األعمال المزرعيـة 1 1 1  

إجباري 

 تخصصي

تاادريااب ميااداني زراعي  - 8 1

 تخصصي

41م. .   

اختياري 

 تخصصي

 201 أ.ن. إنتاج محاصيل الزيت 1 1 1

اختياري 

 تخصصي

 206 أ. . تغذية نبات 1 1 1

اختياري 

 تخصصي

تااكاانااولااوجاايااااا نسااااااايااج  1 1 1

 وتجهيز القطن

 208 أ.ن.

اختياري 

 تخصصي

 220أ.ن.  تكنولوجيا غزل القطن 1 1 1

اختياري 

 تخصصي

 226 ق.ز. التعاون الزراعي 1 - 1

اختياري 

 تخصصي

الاااادورات الاااازراعاااايااااة  1 1 1

 والتكثيف الزراعي

 210 أ.ن.

اختياري 

 تخصصي

 208و.ن.  مبيدات األفات 1 1 1

 

 التخصصي والتي يتم دراستها بالمستوي لإلعدادإجمالي الوحدات المطلوبة 

 المستوي الرابعالثالث و 
 

 جملة  اختياري تخصصي    إجباري تخصصي  

          14    8     41 
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 شعبة : االستزراي السمكي واألحياء المائية
 

 الرؤية: 
 

نشر فقافة االستزراي السمكي وتشجيع االستثمار في هذا المجال نظرا ألهميته في سد 

الفجوة الغذائية في البروتين الحيواني علي مستوي مصر والوطن العربي مع العمل 

علي جذب الطالب المصريين والعرب للدراسة في هذا المجال لتخريج كوادر فنية 

 لمساهمة في العملية اإلنتاجية. مدربة علي إدارة المزاري السمكية وا

 

 :المهمة 
 

نشاار الوعي العلمي بين الدراساايين بأهمية االسااتزراي الساامكي ) مياه مالحة،  -2

 مياه عذبه( واإلحياء المائية. 

 ة.لمزاري األسما  واألحياء المائي إكساب الدارسين مهارات اإلدارة الفنية -1

 ي.مصر والوطن العربمكية علي مستوي التوسع في إنشاء المزاري الس -1

توفير كوادر فنية مدربة تدريبات عملية في مجال االساتزراي السمكي واألحياء  -4

  .المائية

جلاب أصاااااانااف جاديادة من األسااااااماا  واألحيااء الماائياة اآلمناة وذات إنتااجية  -2

  .المرتفعة

توفير أعضاااااااء هيئة تدريس ذو تأهيل عالي في مجال االسااااااتزراي الساااااامكي  -6

  .قديم الخبرات العلمية والعملية في هذا المجالواألحياء المائية لت

التعاون مع مزاري األساااما  األهلية والحكومية في إمدادهم بأحدث التوصااايات  -7

 .التكنولوجية في مجال استزراي األسما  واألحياء المائية

 .التعاون في مجال تقديم االستشارات الفنية لمصانع أعالف األسما  -8

األسما  في مجال رعاية وتربية األسما  واألحياء تقديم أفضل الخبرات لمربي  -9

  .المائية

 .االهتمام بعمليات الصيد ومجاالتها من مراكب وأدوات وأساليب صيد-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :األهداف 
 

زيادة االهتمام بهذا المجال بين الطالب للمساهمة في إنتاج بروتين سمكي يساهم  -2

 .الحيوانيجوة الغذائية للبروتين في سد الف

 .ستزراي السمكي واألحياء المائيةتقديم خبرات علمية وصحيحة في مجال اال -1

مشاركة الدارسين في الندوات والدورات والمؤتمرات المتعلقة باالستزراي  -1

 .السمكي واألحياء المائية كذا ورش العمل المتعلقة بهذا التخصص

  .تطوير القدرات المعلوماتية والمهارية للطالب والدارسين  -4

إعداد أجيال من الخريجين مدربة وذات خبرات تؤهلها علي التنافس في مجاالت  -2

  .العمل المتاحة

إقامة شبكة اتصاالت بين الشعبة ومثيالتها بالجامعات االخري مع تبادل  -6

  .الخبرات

  .لين في مجال صيد األسما نشر الوعي السمكي بالصيد ومجاالته للعام -7

 

 مجاالت العمل:
 

 .الهيئة العمة لتنمية الثروة السمكية -2

  .المزاري السمكية الحكومية واألهلية -1

 .االستثمار في مجال االستزراي السمكي واألحياء المائية  -1

 .إقامة مشاريع لشباب الخريجين -4

 .مصانع األعالف الحيوانية ومكوناتها  -2

 .المعامل الخاصة بتحليالت العالئق الحيوانية ومواد العلف المختلفة  -6

 .مجال إنتاج وتربية الطحالب واألغذية الطبيعية كاالرتثمبا والروتيفر -7

 .مجاالت تحليل المياه والتربة والهندسة الخاصة بإنشاء المزاري -8

  .م عامةوكمدرسين للعلوم البيولوجية واألحياء أو مجال العل -9

 .الصيد ومعداته وإدارة موان  الصيد وشركات تصنيع سبا  الصيدمجال  -20
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 شعبة : االستزراي السمكي واألحياء المائية
 

 المستوي الثالث أ( - 1جدول رقم : )  
 

 الفصل الدراسي األول
 

وضع 

 المقرر

 عدد

 الوحدات

 عدد الساعات
 المقــــرر أسم

 الرمز

 الرقمو
 محاضرة تطبيقات

 -إعااااداد عااااام

 إجباري

12م. .  تدريب ميداني زراعي عام        - 4 2  

 -إعااااداد عااااام

 إجباري

11و.ن.  حشرات عــام                  1 1 1  

 -إعااااداد عااااام

 إجباري

12و.ن.  تلوث البيئة الزراعية              1 - 1  

إجااااااااابااااااااااري 

 تخصصي

الابيئااااة المااااائيااااة وتحلياااال  1 1 1

 المياه

201أ. .   

 إجااااااااابااااااااااري

 تخصصي

باااياااولاااوجاااي األسااااااااامااااا   1 1 1

 والكائنات البحرية

201أ. .   

إجااااااااابااااااااااري 

 تخصصي

تكنولوجيااا حفظ وتصااااااانيع  1 1 1

 األسما 

201ي.غ.   

 -إعاااداد عاااام 

 اختياري

 22 . .أ أرصاد جوية وفيزياء 1 1 1

 -إعاااداد عاااام 

 اختياري

 22 م. . فقافة إسالمية  1 - 1

 -إعاااداد عاااام 

 اختياري

وتاادوير المخلفااات معااالجااة  1 - 1

 الزراعية

 22 أ.ن.

 -إعاااداد عاااام 

 اختياري

إدارة الاموارد البشاااااااريااااة  - 4 2

 الزراعية

 27 م. .

 -إعاااداد عاااام 

 اختياري

 11 ي.غ. تغذية إنسان 1 - 1

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الدراسي الثاني
 

وضع 

 المقرر

 عدد

 الوحدات

 عدد الساعات
 المقــــرر أسم

 الرمز

 الرقمو
 محاضرة تطبيقات

إعااداد عااام 

 إجباري -

أساسيات علوم وتكنولوجيا  1 1 1

 األلبان  

 14ي.غ. 

إجااااابااااااري 

 تخصصي

إنتاج أسما  المياه المالحة  1 1 1

 والعذبة

 201أ. . 

إعداد عام 

 اختياري  -

 24 م. . مراسالت باللغة االنجليزية 2 1 1

 -امعإعداد 

 اختياري

أساااساايات الزهور ونباتات  1 1 1

 الزينة

 26 أ.ن.

 -إعداد عام

 اختياري

 26 أ. . مساحة ومباني زراعية 1 1 1

إعداد عام 

 اختياري -

 26 م. . مبادئ السيكولوجي 1 - 1

إعداد عام 

 اختياري  -

ريااااادة األعااااامااااال وإدارة  - 4 2

 المشروعات الصغيرة

 28 م. .

إعداد عام 

 اختياري  -

 10 م. . مبادئ علم السياسة 1 - 1

عام  إعداد

اختباري -  

أسااااسااايات إنتاج األساااما   1 1 1

 والكائنات المائية

 14أ. . 

 

 وحدة من مقررات االختياري العام الموضحة 22يقوم الطالب بدراسة   

 أ ( - 1)  بالجدول  
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 تابع شعبة : اإلستزراي السمكي واألحياء المائية
 

 

 المستوي الرابع ب( - 1جدول رقم : )
 

 الفصل الدراسي األول
 

وضع 

 المقرر

 عدد

 الوحدات

 عدد الساعات
 المقــــرر أسم

 الرمز

 الرقمو
 محاضرة تطبيقات

إجااااابااااااري 

 تخصصي

تغااذيااة وأعالف األسااااااامااا   1 1 1

 والكائنات المائية

202أ. .   

إجااااابااااااري 

 تخصصي

209أ. .  أمراض األسما  1 1 1  

إجااااابااااااري 

 تخصصي

222أ. .  فسيولوجيا األسما  1 1 1  

إجااااابااااااري 

 تخصصي

إنشاء وتكنولوجيا المزاري  1 1 1

 السمكية

222أ. .   

اخااتااياااااري 

 تخصصي

تاربايااااة ورعااااايااااة الطيور  2 1 1

 المائية

202 أ. .  

اخااتااياااااري 

 تخصصي

أدوات وأسااااااااليااب صااااااايااد  1 1 1

 األسما 

207 أ. .  

اخااتااياااااري 

 تخصصي

اقاتصاااااااااااد إدارة الامزاري  1 1 1

 السمكية

092ق.ز.  

اخااتااياااااري 

 تخصصي

221 أ. . نظم االستزراي السمكي 1 - 1  

اخااتااياااااري 

 تخصصي

إناتاااااج الازهور ونباااااتااااات  1 1 1

 الزينة

212 أ.ن.  

اخااتااياااااري 

 تخصصي

201و.ن.  مكافحة اآلفات 1 1 1  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 الفصل الدراسي الثاني
 

وضع 

 المقرر

 عدد

 الوحدات

 عدد الساعات
 المقــــرر أسم

 الرمز

 الرقمو
 محاضرة تطبيقات

إجااااابااااااري 

 تخصصي

إناااااتااااااج الاااااقشااااااااااارياااااات  2 1 1

 والرخويات

204أ. .   

إجااااابااااااري 

 تخصصي

208ق.ز.  تسويق األسما  1 1 1  

إجااااابااااااري 

 تخصصي

228ق.ز.  اإلرشاد الزراعي السمكي 1 1 1  

إجااااابااااااري 

 تخصصي

تاااادريااااب مايااااداني زراعي  - 8 1

 تخصصي

41م. .   

اخااتااياااااري 

 تخصصي

 201 ي.غ. تصنيع مخلفات األسما  2 1 1

اخااتااياااااري 

 تخصصي

بيولوجيا التناسل والتفريخ  1 1 1

 والمفرخات

 206 أ. .

اخااتااياااااري 

 تخصصي

 208 أ. . إنتاج الحيوانات المائية 2 1 1

اخااتااياااااري 

 تخصصي

 220 أ. . أسما  الزينة 2 1 1

اخااتااياااااري 

 تخصصي

 220 ق.ز. الحصر السمكي 1 1 1

اخااتااياااااري 

 تخصصي

والحيوانات ورافة األسما   1 - 1

 المائية

 220 ن.ز.

اخااتااياااااري 

 تخصصي

 208و.ن.  مبيدات اآلفات 1 1 1

 

   التخصصي والتي يتم دراستها بالمستوي لإلعدادإجمالي الوحدات المطلوبة  

 الثالث والمستوي الرابع 
 

 جملة         إجباري تخصصي          اختياري تخصصي 

       14                            8                    41 
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األراضي الصحراوية ستزرايإو ستصال إشعبة :   
 

 

   الرؤية
         

يزداد الطلب اآلن على الغذاء في العالم وخاصة في مصر بسبب الزيادة السكانية       

المتزايدة سنة بعد أخرى  ومن فم فإن التوسع  الزراعي االفقى هو الهدف االساسى 

سع ى مصر يعتمد التوفلمواجهة االحتياجات المتزايدة من الغذاء بسبب الزيادة السكانية. و

بية في الصحراء الغر واستزراي االراضى الصحراوية والتي تتركزاالفقى على استصال  

والشرقية وشبه جزيرة سيناء. اإللمام  الكامل بمشاكل االراضى الصحراوية وكيفية 

 يفاستصال  أراضيها  وتنميتها زراعيا واجتماعيا . كما تهتم أيضا بالتنمية الحيوانية 

 لمجتمعات التي تستوطن هذه المناطق.هذه البيئة  وأيضا التنمية البشرية وتكوين ا

 

 المهمة 
 

راضى أات  العلمية المختلفة المتعلقة بتتمثل رسالة الشعبة في نشر وتطوير المعلوم       

الصحارى من حيث الموارد األرضية والمائية والنباتية والحيوانية والبشرية من اجل 

 . استغالل وإدارة واستخدام وحفظ النظام البيئي الصحراوي

 

 األهداف:
 

االستفادة من المعلومات الخاصة بعلوم االراضى والمياه في استصال  واستزراي  -2

 االراضى الصحراوية وإدارتها وتحسين خواصها.

 تحسين نوعية الحياة والمحافظة على البيئة الصحراوية وحمايتها من التلوث. -1

المتواصلة   توفير المعرفة واالستشارات الزراعية المختلفة من اجل التنمية -1

المعلومات من األسمدة  المعدنية والعضوية والحيوية  لالراضى والمياه مثل تقديم

وتقويمها في التربة وأيضا المصلحات التي تستخدم في تحسين صفات التربة مع 

 االهتمام بالتقنيات المتعلقة بحماية نوعية الماء والهواء .

وتنمية االراضى الصحراوية من تقديم المعلومات للدارسين في مجال استصال   -4

اجل تخريج طلبة قادرين على االشترا  في برامج استصال  االراضى من حيث 

التسوية والتخطيو وإنشاء شبكات الري والصرف وتحسين صفات التربة 

 الكيماوية والطبيعية واستزراعها .

 

 

 

 

 

 مجاالت العمل:
 

عقب انتهاء الطالب من دراسة هذا البرنامج التخصصي فإنهم يمكن أن يلتحقوا       

 بالعمل في:

  .شركات استصال  االراضى  بصفة عامة واالراضى الصحراوية بصفة  خاصة -2

  .في القطاعات الزراعية بالوزارات المختلفة المهنية  بتنمية وزراعة الصحارى  -1

 .المزاري الخاصة باالراضى حديثة االستصال  الصحراوية  -1

 .في معاهد بحوث الصحراء -4

 .في وحدات الزراعة المحمية  -2

 .في مزاري اإلنتاج الحيواني  -6
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األراضي الصحراوية واستزراي استصال شعبة :   
 

 المستوي الثالث أ( - 4جدول رقم : )
 

 الفصل الدراسي األول
 

 

وضع 

 المقرر

 عدد

 الوحدات

 عدد الساعات
 المقــــرر أسم

 الرمز

 محاضرة تطبيقات الرقمو
 -إعااااداد عااااام

 إجباري

تااادرياااب مياااداني زراعي  - 4 2

 عام       

12 م. .  

 -إعااااداد عااااام

 إجباري

11و.ن.  حشرات عــام                  1 1 1  

 -إعااااداد عااااام

 إجباري

12و.ن.  تلوث البيئة الزراعية              1 - 1  

إجااااااااابااااااااااري 

 تخصصي

خصاااااااااوبااااة األراضاااااااااي  2 1 1

 واألسمدة

202أ. .   

إجااااااااابااااااااااري 

 تخصصي

طبيعة وكيمياء األراضااااي  1 1 1

 الصحراوية

207أ. .   

 -إعااااداد عااااام

 اختياري

 22 أ. . أرصاد جوية وفيزياء 1 1 1

 -إعااااداد عااااام

 اختياري

 22 م. . فقافة إسالمية  1 - 1

 -إعااااداد عااااام

 اختياري

معاالجاة وتدوير المخلفات  1 - 1

 الزراعية

 22 أ.ن.

 -إعااااداد عااااام

 اختياري

إدارة الموارد البشااااااارياااة  - 4 2

 الزراعية

 27 م. .

 -إعااااداد عااااام

 اختياري

 11 ي.غ. تغذية إنسان 1 - 1

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 الفصل الدراسي الثاني
 

وضع 

 المقرر

 عدد

 الوحدات

 عدد الساعات
 المقــــرر أسم

 الرمز

 محاضرة تطبيقات الرقمو
 -إعااااداد عااااام

 إجباري

أساااااااااااسااااااايااااات عالاوم  1 1 1

 وتكنولوجيا األلبان  

14ي.غ.   

إجااااااااابااااااااااري 

 تخصصي

وتحسااااين  اسااااتصااااال  2 1 1

 األراضي الصحراوية

204أ. .   

إجااااااااابااااااااااري 

 تخصصي

اآلفااااات الااااحشااااااااااريااااة  1 1 1

للزراعااة الصاااااااحراويااة 

 ومكافحتها

  206و.ن.

إجااااااااابااااااااااري 

 تخصصي

إنتاااج وتربيااة ورعااايااة  2 1 1

 اإلبل واألغنام والماعز

228أ. .   

 -إعااااداد عااااام

 اختياري

مااراسااااااااالت بااااالاالااغااااة  2 1 1

 االنجليزية

 24 م. .

 -إعااااداد عااااام

 اختياري

أساااااااااسااااااايااات الزهور  1 1 1

 ونباتات الزينة

 26 أ.ن.

 -إعااااداد عااااام

 اختياري

 26 أ. . مساحة ومباني زراعية 1 1 1

 -إعااااداد عااااام

 اختياري

 26 م. . مبادئ السيكولوجي 1 - 1

 -إعااااداد عااااام

 اختياري

رياااادة األعماااال وإدارة  - 4 2

 المشروعات الصغيرة

 28 م. .

 -إعااااداد عااااام

 اختياري

 10 م. . مبادئ علم السياسة 1 - 1

 -إعداد عام 

 اختباري

أسااااااااااساااااااياااات إنتااااج  1 1 1

األساااااااماااا  والكاااائناااات 

 المائية

 14أ. . 

 

 وحدة من مقررات االختياري العام الموضحة  22يقوم الطالب بدراسة   

 أ ( -4بجدول )   
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األراضي الصحراوية واستزراي استصال شعبة :   تابع 
 

 

 المستوي الرابـــع ب( - 4جدول رقم : )
 

 

 الفصل الدراسي األول
 

وضع 

 المقرر

 عدد

 الوحدات

 عدد الساعات
 المقــــرر أسم

 الرمز

 الرقمو
 محاضرة تطبيقات

إجباري 

 تخصصي

222ق.ز.  أساسيات اإلرشاد الزراعي 1 1 1  

إجباري 

 تخصصي

إنتااااج محااااصااااااايااال العلف  1 1 1

 األخضر والمراعي

222أ.ن.   

إجباري 

 تخصصي

نظم الري والصااااااارف في  1 1 1

 األراضي الصحراوية

 221أ. . 

إجباري 

 تخصصي

إنتاااج الخضااااااار بااالمناااطق  1 1 1

 الصحراوية

212أ.ن.   

اختياري 

 تخصصي

حفظ وتصااااااانيع الفاااااكهااااة  1 1 1

 والخضر

202 ي.غ.  

اختياري 

 تخصصي

تصاااااااميم وتحليال التجااارب  1 1 1

 الزراعية

221 أ.ن.  

اختياري 

 تخصصي

إناتاااااج الازهور ونباااااتااااات  1 1 1

 الزينة

212 أ.ن.  

اختياري 

 تخصصي

217 ن.ز. أمراض حاصالت بستانية 1 1 1  

اختياري 

 تخصصي

217 أ.ن. الزراعة المحمية 1 1 1  

اختياري 

 تخصصي

تااحساااااااياان الااحاااااصاااااااالت  1 1 1

 البستانية

241 أ.ن.  

اخااتااياااااري 

 تخصصي

201و.ن.  مكافحة اآلفات 1 1 1  

 

 

 

 

 

 

 الفصل الدراسي الثاني
 

وضع 

 المقرر

عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات
 المقــــرر أسم

 الرمز

 الرقمو

 محاضرة تطبيقات
إجباري 

 تخصصي

206ق.ز.  إدارة األعمال المزرعية 1 1 1  

إجباري 

 تخصصي

221أ.ن.  النباتات الطبية والعطرية 2 1 1  

إجباري 

 تخصصي

إنتاااج الفاااكهااة بااالمناااطق  1 1 1

 الصحراوية

216أ.ن.   

إجباري 

 تخصصي

تاااادريااااب مايااااداني زراعي  - 8 1

 تخصصي

41م. .   

اختياري 

 تخصصي

المخصاابات ميكروبيولوجي  1 1 1

 الحيوية

 204 ن.ز.

اختياري 

 تخصصي

تربياة نحل العسااااااال ودودة  1 1 1

 القز

 204 و.ن.

اختياري 

 تخصصي

 206 أ. . تغذية نبات 1 1 1

اخااتااياااااري 

 تخصصي

 208و.ن.  مبيدات اآلفات 1 1 1

اختياري 

 تخصصي

رالااوجاايااااا األراضااااااااي نااماا 1 1 1

 الصحراوية

 224 أ. .

اختياري 

 تخصصي

 226 أ. . ورعاية النعامإنتاج  2 1 1

اختياري 

 تخصصي

إنتااج محااصااااااايال المناطق  1 1 1

 الصحراوية

 226 أ.ن.

اختياري 

 تخصصي

األشاااااااجااااار والشاااااااجيرات  1 1 1

 واألسيجه

 211 أ.ن.

اختياري 

 تخصصي

 216 ن.ز. أمراض محاصيل حقلية 1 1 1

 

     التخصصي والتي يتم دراستها بالمستوي لإلعدادإجمالي الوحدات المطلوبة   

 الثالث والمستوي الرابع   
 

 جملة   اختياري تخصصي  إجباري تخصصي           

         14      8             41 
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 شعبة : التخطيو والتنمية الزراعية
 

 الرؤية :
 

مجال التخطيو والتنمية الزراعية على  فيمتميز  علميتكون الشعبة بمثابة مركز  أن

 اديميةاألك، حيث تقدم الدراسة بتلك الشعبة المعرفة والدوليواالقليمى  القوميالمستوى 

 هذا المجال . فيوالخبرة العلمية والبحثية 
 

 : المهمة 
 

تقديم خدمات متعددة في التخصصات العلمية لتعليم الدارسين كيفية عمل دراسات الجدوى 

وتخطيو مختلف المشروعات  ةوالدارلمختلف المشروعات الزراعية وكذلك تقييم 

الزراعية ، وأيضا االلتزام بان ترتفع  اإلرشادية واألنشطةوالبرامج الزراعية والبرامج 

خريجيها المزيد من المعلومات المبنية على الدراسة  وإكسابمكانة تلك الشعبة ، 

والتقنيات الحديثة المتعلقة باستخدام الحاسوب وشبكة المعلومات الدولية )االنترنت( 

 درجة ممكنة.  ألقصىالستفادة المجتمع منهم 
 

 

  التعليمية: األهداف
 

 التالية : األهدافتحقيق عدد من  إلىتهدف الشعبة 

 بمختلف تخصصاته المتعلقة بتلك الشعبة . الزراعياالهتمام بالتعليم   -2

 دراسات الجدوى االقتصادية للمشروعات الزراعية . إعداد  -1

 الزراعية . واألنشطةتصميم وتخطيو البرامج   -1

 تقييم المشروعات الزراعية.  -4

 المشروعات الزراعية . إدارة  -2

 لزراعية .ا اإلرشادية واألنشطةتخطيو وتقييم البرامج   -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجاالت العمل:
 

 : اآلتيةاحد المجاالت   فيهذه الشعبة االلتحاق بالعمل  لخريجييمكن 

 . الزراعيباحث مساعد بمركز البحوث الزراعية ، معهد بحوث االقتصاد   -2

 المختلفة. وفروعه الزراعيللتنمية واالئتمان  الرئيسيالبنك   -1

 الزراعية.شركات تصدير الحاصالت   -1

   الغرف التجارية.  -4

 . الزراعيمهندس بالحجر   -2

 مجال تسويق المنتجات الزراعية والحيوية. في  -6

 للتخطيو. القوميالمعهد   -7

 مدير مزرعة.  -8

 بنو  القرى. في زراعيمحاسب   -9

 . زراعيمرشد   -20
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 شعبة : التخطيو والتنمية الزراعية
 

  المستوي الثالث أ( - 2جدول رقم : )
 

 الفصل الدراسي األول
 

وضع 

 المقرر

 عدد

 الوحدات

 عدد الساعات
 المقــــرر أسم

 الرمز

 الرقمو
 محاضرة تطبيقات

 -إعداد عام

 إجباري

تاادريااب ميااداني زراعي  - 4 2

 عام     

12م. .   

 -إعداد عام

 إجباري

11و.ن.  حشرات عــام                1 1 1  

 -إعداد عام

 إجباري

12و.ن.  تلوث البيئة الزراعية            1 - 1  

إجباري 

 تخصصي

 االقتصاااااااااادياااةالتنمياااة  1 1 1

 الزراعية

217ق.ز.   

إجباري 

 تخصصي

212ق.ز.  اقتصاد اإلنتاج الزراعي 1 1 1  

 -إعداد عام

 اختياري

 22 أ. . أرصاد جوية وفيزياء 1 1 1

 -إعداد عام

 اختياري

 22 م. . فقافة إسالمية  1 - 1

 -إعداد عام

 اختياري

مااااعااااالااااجااااة وتاااادوياااار  1 - 1

 المخلفات الزراعية

 22 أ.ن.

 -إعداد عام

 اختياري

إدارة الموارد البشاااااارية  - 4 2

 الزراعية

 27 م. .

 -إعداد عام

 اختياري

 11 ي.غ. تغذية إنسان 1 - 1

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 الفصل الدراسي الثاني
  

وضع 

 المقرر

 عدد

 الوحدات

 الساعاتعدد 
 المقــــرر أسم

 الرمز

 محاضرة تطبيقات الرقمو
 -إعداد عام

 إجباري

أساااااااااااسااااااااايااااات عااالاااوم  1 1 1

 وتكنولوجيا األلبان 

 14ي.غ. 

إجباري 

 تخصصي

النقود والبنو  والتجاااارة  1 1 1

 الدولية

 201ق.ز. 

إجباري 

 تخصصي

الاتاخاطاياو االقتصااااااااااادي  1 1 1

 الزراعي

 224ق.ز. 

 -إعداد عام

 اختياري

ماااراسااااااااااالت بااااالااالااااغااااة  2 1 1

 االنجليزية

 24 . .م

 -إعداد عام

 اختياري

أساسيات الزهور ونباتات  1 1 1

 الزينة

 26 أ.ن.

 -إعداد عام

 اختياري

 26 أ. .. مساحة ومباني زراعية 1 1 1

 -إعداد عام

 اختياري

 26 م. . مبادئ السيكولوجي 1 - 1

 -إعداد عام

 اختياري

األعاااامااااال وإدارة ريااااادة  - 4 2

 المشروعات الصغيرة

 28 م. .

 -أعداد عام

 اختياري

 10 م. . مبادئ علم السياسة 1 - 1

 -إعداد عام 

 اختباري

أساااساايات إنتاج األسااما   1 1 1

 والكائنات المائية

 14أ. . 

 

 وحدة من مقررات االختياري العام الموضحة 22يقوم الطالب بدراسة   

 أ ( -2بجدول )   
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 تابع شعبة : التخطيو والتنمية الزراعية
 

  المستوي الرابع  ب( - 2جدول رقم : )
 

 الفصل الدراسي األول
 

وضع 

 المقرر

 عدد

 الوحدات

 عدد الساعات
 إســــم المقــــرر

 الرمز

 الرقمو
 محاضرة تطبيقات

إجباري 

 تخصصي

أساسيات اإلرشاد  1 1 1

 الزراعي

222ق.ز.   

إجباري 

 تخصصي

اإلحصاء االقتصادي  1 1 1

 واالجتماعي

229ق.ز.   

إجباري 

 تخصصي

التقييم االقتصادي  1 1 1

للبرامج والمشروعات 

 الزراعية

227ق.ز.   

إجباري 

 تخصصي

الطرق اإلرشادية  1 1 1

 الزراعية

211 ق.ز.  

اختياري 

 تخصصي

حفظ وتصنيع الخضر  1 1 1

 والفاكهة

 202 ي.غ.

اختياري 

 تخصصي

مبادئ المحاسبة  2 1 1

 الزراعية

 207 ق.ز.

اختياري 

 تخصصي

أساسيات االقتصاد  1 1 1

المنزلي والتنمية 

 األسرية

 209 ي.غ.

اختياري 

 تخصصي

التمويل واالئتمان  1 - 1

 الزراعي

 222 ق.ز.

اختياري 

 تخصصي

 217 أ.ن. الزراعة المحمية 1 1 1

اخاااااتااااايااااااري 

 تخصصي

201و.ن.  مكافحة اآلفات 1 1 1  

 

 

 

 

 

 

 الفصل الدراسي الثاني
 

وضع 

 المقرر

 عدد

 الوحدات

 عدد الساعات
 إســــم المقــــرر

 الرمز

 الرقمو
 محاضرة تطبيقات

إجباري 

 تخصصي

 206ق.ز.  إدارة األعمال المزرعية 1 1 1

إجباري 

 تخصصي

 226ق.ز.  التعاون الزراعي 1 - 1

إجباري 

 تخصصي

تاناظايام وتانامايااااة المجتمع  1 1 1

 الريفي

 214ق.ز. 

إجباري 

 تخصصي

 زراعيتاااادريااااب مايااااداني  - 8 1

 تخصصي

 41م. . 

اختياري 

 تخصصي

تربياة نحل العسااااااال ودودة  1 1 1

 القز

 204 و.ن.

اختياري 

 تخصصي

 221 أ.ن. النباتات الطبية والعطرية 2 1 1

اختياري 

 تخصصي

الاااااادورات الاااااازراعاااااايااااااة  1 1 1

 والتكثيف الزراعي

 210 أ.ن.

اختياري 

 تخصصي

المشاااااااااااكااال االجتمااااعياااة  1 1 1

 الريفية والبدوية

 211 ق.ز.

اخااتااياااااري 

 تخصصي

 208و.ن.  مبيدات اآلفات 1 1 1

 

 التخصصي والتي يتم دراستها بالمستوي لإلعدادإجمالي الوحدات المطلوبة   

 الثالث والمستوي الرابع  
 

 جملة           اختياري تخصصي           إجباري تخصصي         

           14                                8                           41 
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 شعبة : التكنولوجيا الحيوية الزراعية
 

 :  الرؤية  

                                                                  

اة في حي عامة نشااااار الوعي بين الجمهور لتبيان أهمية التكنولوجيا الحيوية بصااااافة     

الناس من مختلف أوجه االستخدام، وأن تصبح شعبة متميزة ومعمل متميز مرجعي علي 

في هذا المجال ، وأن تصاابح شااعبة جاذبة للطالب المصااريين  واإلقليميمسااتوي المحلي 

، وأن تمتلك الشااااااعبة ناحية القيادة في إحداث فورة في  والوافدين من مختلف دول العالم

اإلنتاااج الزراعي بصاااااافااة عااامااة من خالل التكنولوجيااا الحيويااة وتعظيم هااذا اإلنتاااج مع 

الحفاا  علي األمان الحيوي لهذا اإلنتاج وأن تصاااااابح مركزاً لحفظ وصااااااون المصااااااادر 

  .الورافية الزراعية

 

 :المهمة  
                                                                 

زيادة الوعي العلمي بين الطالب بخصااااوص التكنولوجيا الحيوية الزراعية مع تقديم  -2

أحدث الوسااااائل التعليمية في هذا المجال باإلضااااافة إلي اإلمكانيات المعملية البحثية 

   .والتعليمية والتدريبية

الفريق عناد التعامل مع اإلنتاج  القادرات والعمال برو وإكساااااااب الطالب المهاارات  -1

  .النباتي مع وجهه نظر التكنولوجيا الحيوية الزراعية

التكنولوجيا  باسااااااتخدامحفظ وصااااااون المصااااااادر الحيوياة الزراعية وزيادة عددها  -1

  .الزراعية

توفير أفضاااااال أعضاااااااء هيئاة التادريس ومعااونيهم في هاذا المجاال لتقديم خبراتهم  -4

المجال لتقديم مخرج تعليمي علي مسااااااتوي راق في هذا التعليمياة والعلمية في هذا 

   .المجال

دعوة قاادة الفكر والعمل في هذا المجال علي المسااااااتوي المحلي واإلقليمي والدولي  -2

 .للمساهمة في تقدم وتطور الشعبة وطالبها

التعاااون مع المراكز العلميااة المتقاادمااة في هااذا المجااال لقيااام الطالب بااالزيااارات  -6

والمسااهمة في تنفيذ بعض التجارب وكذلك المشااركة في المشااروعات الميدانية لها 

  .البحثية لمالحقة التطورات المتراكمة في هذا المجال

 

 

 

 

 

 

 

 األهداف: 
  

الطالبي بهذا التخصص و تقنياته والفرص المتاحة في  االهتمامزيادة  .2

  .التكنولوجيا الحيوية الزراعية

عن أخر االتجاااهااات في مجااال التكنولوجيااا تقااديم معلومااات وأكثر تفصاااااايال  .1

  .الحيوية

انغماااس الطالب بصااااااورة في هااذا التخصااااااص من الزيااارات المياادانيااة للماادن  .1

التكنولوجياا والمراكز البحثياة والجامعات الخاصااااااة المهتمة بهذا التخصااااااص 

  .وكذلك التعرف على برامج التكنولوجيا الحيوية بالجامعات الحكومية

ورش العمل والندوات والمؤتمرات المتعلقة بالتكنولوجيا مشاااااااركة الطالب في  .4

  .منها وتقديم التقارير والعبر المستفادة منها واالستفادةالحيوية الزراعية 

  .تطوير قدرات الطالب في االستفادة من المعلوماتية الحيوية المتاحة .2

 فرص العماال من خالل مااا وانتزايأعاداد الطالب لمواجهااه التنااافس في المجااال  .6

  .الخ ...أكتسب من مهارات وقدرات وتواصل والعمل برو  الفريق 

بالمنظمات والهيئات والمراكز والجامعات والكليات المهتمة  اتصالإقامة شابكة  .7

بهاااذا المجاااال عبر اإلنترنااات لتباااادل المعلوماااات وإجراء البحوث التطبيقياااة 

  .المشتركة

 .البنية التحتية للشعبة لضمان تفوقها وتميزهاالمحافظة علي مستوي عال من  .8
 

  مجاالت العمل 
                                               

الهيئاات والمنظماات ومراكز البحوث الزراعياة ومادن األبحاث ومراكز التميز بهذا  -2

   .المجال

   .الشركات المتخصصة في هذا المجال محليا وإقليمياً  -1

مثااال البيولوجياااا والكيميااااء الحيوياااة والميكروبيولوجياااا فاي ماجااااالت الاعلوم  -1

  .والمعلوماتية الحيوية والهندسة الورافية تكنولوجي والبيولوجيا الجزيئية والنانو

مجاال الطبي كالعمل بمعامل التحاليل الطبية والمسااااااتشاااااافيات الكمتخصااااااص في  -4

  .المختلفة وذلك بعد تأهيله بعد التخرج لمهام العمل

   .رس في مجال العلوم البيولوجيةكمدرس بالمدا -2

 .كمتخصص في مجاالت الغذاء والتغذية والعقاقير الطبية وعلوم البيئة -6
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 شعبة : التكنولوجيا الحيوية الزراعية
 

المستوي الثالث أ( - 6جدول رقم : )  
 

 الفصل الدراسي األول
 

وضع 

 المقرر

 عدد

 الوحدات

 عدد الساعات
 المقــــرر أسم

 الرمز

 الرقمو
 محاضرة تطبيقات

 -إعداد عام

 إجباري

تااادرياااب مياااداني زراعي  - 4 2

 عام       

 12م. . 

 -إعداد عام

 إجباري

 11و.ن.  حشرات عــام                  1 1 1

 -إعداد عام

 إجباري

 12و.ن.  تلوث البيئة الزراعية              1 - 1

إجباري 

 تخصصي

 212ن.ز.  بيولوجيا الخليــة 1 1 1

إجباري 

 تخصصي

الااباايااولااوجاايااااا الااجاازئاايااااة  1 1 1

 للضغوط الالحيوية

 212ن.ز. 

 -إعداد عام

 اختياري

 22 أ. . أرصاد جوية وفيزياء 1 1 1

 -إعداد عام

 اختياري

 22 م. . فقافة إسالمية  1 - 1

 -إعداد عام

 اختياري

معاالجاة وتدوير المخلفات  1 - 1

 الزراعية

 22 أ.ن.

 -إعداد عام

 اختياري

إدارة الموارد البشااااااارياااة  - 4 2

 الزراعية

 27 م. .

 -إعداد عام

 اختياري

 11 ي.غ. تغذية إنسان 1 - 1

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الدراسي الثاني
 

وضع 

 المقرر

 عدد

 الوحدات

 عدد الساعات
 المقــــرر أسم

 الرمز

 الرقمو
 محاضرة تطبيقات

 -إعداد عام

 إجباري
1 1 1 

أساااااااااااسااااااااايااااات عااالاااوم 

 وتكنولوجيا األلبان  

14ي.غ.   

إجباري 

 تخصصي
1 1 1 

الااباايااولااوجاايااااا الااجاازئاايااااة 

 للضغوط الحيوية

208ن.ز.   

إجباري 

 تخصصي
1 1 1 

كيميااااء حيوياااة زراعياااة 

(1) 

ي.غ. 

220 

إجباري 

 تخصصي
 (2الورافــة الجزيئيــة ) 1 - 1

221ن.ز.   

 -إعداد عام

 اختياري
1 1 2 

ماااراسااااااااااالت بااااالااالااااغااااة 

 االنجليزية

 24 م. .

 -إعداد عام

 اختياري
1 1 1 

أساسيات الزهور ونباتات 

 الزينة

 26 أ.ن.

 -إعداد عام

 اختياري
 مساحة ومباني زراعية 1 1 1

 26 أ. .

 -إعداد عام

 اختياري
 مبادئ السيكولوجي 1 - 1

 26 م. .

 -إعداد عام

 اختياري
2 4 - 

ريااااادة األعاااامااااال وإدارة 

 المشروعات الصغيرة

 28 م. .

 -إعداد عام

 اختياري
 مبادئ علم السياسة 1 - 1

 10 م. .

 -إعداد عام 

 اختباري

أساااساايات إنتاج األسااما   1 1 1

 والكائنات المائية

 14أ. . 

 

 (أ -6) وحدة من مقررات االختياري العام الموضحة بالجدول 22يقوم الطالب بدراسة   
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الحيوية الزراعيةتابع شعبة : التكنولوجيا   
 

 المستوي الرابع ب( - 6جدول رقم : )
 

 

 الفصل الدراسي األول
 

وضع 

 المقرر

 عدد

 الوحدات

 عدد الساعات
 المقــــرر أسم

 الرمز

 الرقمو
 محاضرة تطبيقات

إجباري 

 تخصصي

أساسيات تكنولوجيا  1 1 1

 التخمرات الصناعية

202ي.غ.   

إجباري 

 تخصصي

229ن.ز.  (2مقــارن )بيولوجيــا  1 1 1  

إجباري 

 تخصصي

مقدمه في التكنولوجيا  2 4 1

الحيوية وزراعة 

 األنسجة

211أ.ن.   

اختياري 

 تخصصي

الصااااااانااااعاااات الغاااذائياااة  1 1 1

 الميكروبية

 207 ي.غ.

اختياري 

 تخصصي

 222 ن.ز. الورافة السيتولوجية 1 - 1

اختياري 

 تخصصي

 227 ن.ز. ورافة المناعة 1 - 1

اختياري 

 تخصصي

 217 أ.ن. الزراعة المحمية 1 1 1

اختياري 

 تخصصي

 217 أ.ن. اإلحصاء الحيوي 2 1 1

اختياري 

 تخصصي

تحساااااااين الحاااااصاااااااالت  1 1 1

 البستانية

 241 أ.ن.

اختياري 

 تخصصي

 242 أ.ن. البذور النباتية الصناعية 1 - 1

اخااتااياااااري 

 تخصصي

201و.ن.  مكافحة اآلفات 1 1 1  

 

 

 

 

 

 الثانيالفصل الدراسي 
 

وضع 

 المقرر

 عدد

 الوحدات

 عدد الساعات
 المقــــرر أسم

 الرمز

 محاضرة تطبيقات والرقم
إجباري 

 تخصصي

التحساااااااين الورافي في  1 1 1

 النبات

 210ن.ز. 

إجباري 

 تخصصي

أساااااااساااااايات الهندسااااااة  1 1 1

 الورافية

 228ن.ز. 

إجباري 

 تخصصي

 224ن.ز.  الدقيقةورافــة الكائنات  1 1 1

إجباري 

 تخصصي

تاادريااب ميااداني زراعي  - 8 1

 تخصصي

 41م. . 

اختياري 

 تخصصي

 218 ن.ز.  (1) الورافة الجزيئية 1 1 1

اختياري 

 تخصصي

الاورافااااة الاالجنسااااااايااااة  1 1 1

 للخاليا

 226 ن.ز.

اختياري 

 تخصصي

 211 ن.ز. (1بيولوجيا مقارن ) 1 1 1

اختياري 

 تخصصي

الورافيااااة الاهناااادسااااااااااة  1 1 1

 للتحسين البيئي

 214 ن.ز.

اختياري 

 تخصصي

المشاااااااااتاال وتكنولوجيااا  1 1 1

 إنتاج الشتالت

 211 أ.ن.

اختياري 

 تخصصي

 244 أ.ن. أساسيات تربية النبات 1 1 1

اخاااااتااااايااااااري 

 تخصصي

 208و.ن.  مبيدات اآلفات 1 1 1

 

 التخصصي والتي يتم دراستها بالمستوي لإلعدادإجمالي الوحدات المطلوبة  

 الثالث والمستوي الرابع 
 

 جملة                اختياري تخصصي                إجباري تخصصي        

        14                                         8                               41 
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 شعبة : اإلنتاج النباتي
 

 الرؤية: 
 

بصفة عامة بين الناس والزراي فى مختلف التخصصات  النباتي اإلنتاج بأهمية الوعينشر 

لزراعة المحاصيل والفاكهة والخضر ونباتات الزينة حيث انها شعبة جاذبة للطالب 

مع  النباتيالمصريين والوافدين من مختلف الدول، وهذه الشعبة تعمل على زيادة االنتاج 

 عدم تلوث البيئة . على المحافظة
 

 المهمة : 
 

 البكالوريوس والدراسات العليا . مرحلتيتقديم خدمة علمية متميزة لطالب  -

 . الزراعي اإلنتاجيتحملوا مسئولية قيادة  أنخريجين يمكن  إعداد -

على  القادر النباتي اإلنتاجالخريج المتميز من شعبة  إعداد فيالمساهمة الكبيرة  -

 جميع المزاري والشركات الزراعية وغيرها.  فيالعمل 

 إدارةو إنشاءنفس المجال وتحديد كيفية  فيالمعلومات الكافية للمزارعين  إتاحة -

 المؤسسات الزراعية.

 الحديث. الزراعي اإلنتاجالعلم وبما يخدم  فيهو جديد  تقديم كل ما -

 في اإلعمالهيئة لتدريس والزارعين ورجال  أعضاءعالقة وفيقة ما بين  إيجاد -

  الزراعي اإلنتاجمجال 
 

  : األهداف
 

 النباتي اإلنتاجمجال  فيتلبية احتياجات المجتمع بخريج ذو كفاءة عالية  -2

 بصفة عامة . الزراعي

 ىإلوكيفية الوصول  وإنشائهاالمزاري  إدارةتقديم معلومات حديثة عن كيفية  -1

 للمحاصيل البستانية. إنتاجية اعلي

مجال الزيارات الميدانية للمزاري والمراكز  فيمشاركة الطالب بصورة متعمقة  -1

 البحثية والمعامل والجامعات الحكومية.

 وإيجاد النباتي باإلنتاجعلقة لمتيج ذو قدرة على مواجهة المشاكل اخر إعداد -4

 بالكلية . الزراعيالمجال  فيمن خالل ما تعلمه  الحلول العلمية لها

شبكة اتصال بالمنظمات والهيئات والمراكز والمزاري الخاصة والجامعات  إقامة -2

 المهتمة بهذا المجال .

ين وتحس إنتاجمجال  في الزراعيتخدم المجتمع  التيالبحوث التطبيقية  إجراء -6

 النباتات .

 

 

  مجاالت العمل :
 

 . الزراعي اإلنتاجالعمل بالهيئات والشركات المهتمة بمجال تسويق وتصدير  -2

 العمل بالشركات الزراعية سواء الحكومية أو الخاصة. -1

 التابعة لوزارة الزراعة . اإلرشاديةالعمل بالبنو   الزراعية والوحدات  -1

  .العمل بمراكز البحوث الزراعية المختلفة  -4

 .الزراعيمجال الحجر  فيالعمل  -2

  .بمشروي شباب الخريجين أراضىتملك  أومجال المشروعات الخاصة  فيالعمل  -6
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 شعبة : اإلنتاج النباتي
 

المستوي الثالث أ( - 7جدول رقم : )  
 

 الفصل الدراسي األول
 

وضع 

 المقرر

 عدد

 الوحدات

 عدد الساعات
 المقــــرر أسم

 الرمز

 الرقمو
 محاضرة تطبيقات

 -إعداد عام

 إجباري

تااادرياااب مياااداني زراعي  - 4 2

 عام       

 12م. . 

 -إعداد عام

 إجباري

 11و.ن.  حشرات عــام                  1 1 1

 -إعداد عام

 إجباري

 12و.ن.  تلوث البيئة الزراعية              1 - 1

إجباري 

 تخصصي

 211أ.ن.  إنتاج محاصيل الفاكهة 1 1 1

إجباري 

 تخصصي

 201و.ن.  مكافحة اآلفات 1 1 1

 -إعداد عام

 اختياري

 22 أ. . أرصاد جوية وفيزياء 1 1 1

 -إعداد عام

 اختياري

 22 م. . فقافة إسالمية  1 - 1

 -إعداد عام

 اختياري

معاالجاة وتدوير المخلفات  1 - 1

 الزراعية

 22 أ.ن.

 -إعداد عام

 اختياري

إدارة الموارد البشااااااارياااة  - 4 2

 الزراعية

 27 م. .

 -إعداد عام

 اختياري

 11 ي.غ. تغذية إنسان 1 - 1

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 الفصل الدراسي الثاني
 

وضع 

 المقرر

 عدد

 الوحدات
 عدد الساعات

 المقــــرر أسم
 الرمز

 الرقمو
 محاضرة  تطبيقات

 -إعداد عام

 إجباري

أساسيات علوم وتكنولوجيا  1 1 1

 األلبان  

 14ي.غ. 

إجباري 

 تخصصي

أ.ن.  الزيتإنتــاج محاصيل  1 1 1

201 

إجباري 

 تخصصي

أ.ن.  إنتــاج محاصيل الخضر 1 1 1

240 

 -إعداد عام

 اختياري

 24 م. . مراسالت باللغة االنجليزية 2 1 1

 -إعداد عام

 اختياري

أساااساايات الزهور ونباتات  1 1 1

 الزينة

 26 أ.ن.

 -إعداد عام

 اختياري

 26 أ. . مساحة ومباني زراعية 1 1 1

 -إعداد عام

 اختياري

 26 م. . مبادئ السيكولوجي 1 - 1

 -إعداد عام

 اختياري

رياااااادة األعاااااماااااال وإدارة  - 4 2

 المشروعات الصغيرة

 28 م. .

 -إعداد عام

 اختياري

 10 م. . مبادئ علم السياسة 1 - 1

 -إعداد عام 

 اختباري

أسااااسااايات إنتاج األساااما   1 1 1

 والكائنات المائية

 14أ. . 

 

 أ ( - 7)  وحدة من مقررات االختياري العام الموضحة بجدول 22بدراسة يقوم الطالب   
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 تابع شعبة : اإلنتاج النباتي
 

المستوي الرابع ب( - 7جدول رقم : )  
 

 الفصل الدراسي األول
 

وضع 

 المقرر

 عدد

 الوحدات

 عدد الساعات
 المقــــرر أسم

 الرمز

 الرقمو
 محاضرة تطبيقات

إجباري 

 تخصصي

حااافاااظ وتصاااااااااناااياااع  1 1 1

 الفاكهة والخضر

 202ي.غ. 

إجباري 

 تخصصي

أسااااسااايات اإلرشااااد  1 1 1

 الزراعي

 222ق.ز. 

إجباري 

 تخصصي

إنتااااج محااااصااااااايااال  1 1 1

 العلف والمراعي

 222أ.ن. 

إجباري 

 تخصصي

إناااااتااااااج الااااازهاااااور  1 1 1

 ونباتات الزينة

 212أ.ن. 

اختياري 

 تخصصي

خصاااااوبة األراضاااااي  2 1 1

 واألسمدة

 202أ. . 

اختياري 

 تخصصي

تصااااااامايام وتاحالاياااال  1 1 1

 التجارب الزراعية

 221أ.ن. 

اختياري 

 تخصصي

أمراض حااااصاااااااالت  1 1 1

 بستانية

 217ن.ز. 

اختياري 

 تخصصي

 217أ.ن.  الزراعة المحمية 1 1 1

اختياري 

 تخصصي

تحسااااين الحاصااااالت  1 1 1

 البستانية

 241أ.ن. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدراسي الثانيالفصل 
 

وضع 

 المقرر

 عدد

 الوحدات

 عدد الساعات
 المقــــرر أسم

 الرمز

 محاضرة تطبيقات الرقمو
إجباري 

 تخصص

 206ق.ز.  إدارة األعمال المزرعية 1 1 1

إجباري 

 تخصص

 221أ.ن.  النباتات الطبية والعطرية 2 1 1

إجباري 

 تخصص

إنتاااج محاااصاااااااياال الحبوب  1 1 1

 والبقول والسكر

 241أ.ن. 

إجباري 

 تخصص

تاااادريااااب مايااااداني زراعي  - 8 1

 تخصصي

 41م. . 

اختياري 

 تخصصي

تربياة نحل العسااااااال ودودة  1 1 1

 القز

 204و.ن. 

اختياري 

 تخصصي

 206 أ. . تغذية نبات 1 1 1

اختياري 

 تخصصي

 221أ. .  نظم الري والصرف 1 1 1

اختياري 

 تخصصي

الاااااادورات الاااااازراعاااااايااااااة  1 1 1

 الزراعيوالتكثيف 

 210أ.ن. 

اختياري 

 تخصصي

 244أ.ن.  أساسيات تربية النبات 1 1 1

اختياري 

 تخصصي

تنسااااااايق الحادائق وزراعة  1 1 1

 المسطحات الخضراء

 246أ.ن. 

اخااااتااااياااااري 

 تخصصي

 208و.ن.  مبيدات اآلفات 1 1 1

 

 التخصصي والتي يتم دراستها بالمستوي لإلعدادإجمالي الوحدات المطلوبة  

   الثالث والمستوي الرابع  
 

 جملة   إجباري تخصصي           اختياري تخصصي      

14                               8             41 
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  شعبة إنتاج وتكنولوجيا النباتات الطبية والعطرية

     : الرؤية 

 

                       

أن تكون الشااااااعباة بمثااباة مركز متميز في مجاال إنتااج وتكنولوجياا النبااتاات الطبية      

والعالمي وبحيث  تصاابح الكلية مقصااد لطالب  واإلقليميوالعطرية على مسااتوى المحلي 

مرحلة البكالوريوس والدراساااات العليا من مختلف الدول واألقاليم المصااارية . للدراساااة 

 معرفة األكاديمية والخبرة العلمية والبحثية في هذا المجال .بتلك الشعبة يتم تقديم ال
 

 :  المهمة 

 

                                                                    

تقاديم مادخال متعادد التخصااااااصااااااات العلمياة لتعليم واكتشاااااااف مجال النباتات الطبية     

والعطرياة وتعزيز اإلنتااجياة الزراعياة في هاذا المجاال واسااااااتمراريتاه من خالل البحوث 

تعزز مكانة تلك الشااعبة، وإكساااب خريجيها المزيد من المعلومات  التطبيقية وااللتزام بان

 والتقنيات الحديثة الستفادة المجتمع منهم إلى أقصى درجة .المبنية على الدراسة 
 

  األهداف: 
 

                                                         

 االهتمام بالتعليم  الزراعي بمختلف تخصصاته المتعلقة بتلك الشعبة  -2

 تنفيذ البحوث التطبيقية على النباتات الطبية والعطرية بصورة مكثفة -1

 المعرفة المبنية على البحث العلمي الناتجة من تلك البحوث الستفادة المجتمع نشر -1

 استخدام التكنولوجيا لالستفادة من تلك النباتات خاصة المكونات الحيوية منها -4

 تحديث اإلنتاج الزراعي عند زراعة تلك النباتات -2

 تشجيع النقل التكنولوجي لتلك الصناعة  -6

 ي هذا التخصصأن تبقى الكلية نقطة مرجعية ف -7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   :مجاالت العمل 
 

المجااال فااإنهم يمكن أن يلتحقوا  نتهى الطالب من إكمااال هااذا البرنااامج أويعقااب أن     

 :المجاالت التالية في   بالعمل

 قطاي إنتاج النباتات الطبية والعطرية كمهندس زراعي أو منتج. -2

 والعطرية.مصانع أو شركات تصنيع المنتجات الطبية  -1

   كمندوب مبيعات في تلك الصناعة. -1

 تجارة النباتات الطبية والعطرية. -4

 مراقب جودة في صناعة النباتات الطبية والعطرية. -2

 كباحث مساعد بمركز البحوث الزراعية معهد بحوث البساتين. -6

 .كمدرس أو محاضر في الدورات التدريبية  -7

 كمهندس بالحجر الزراعي. -8
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 شعبة إنتاج وتكنولوجيا النباتات الطبية والعطرية
 

 

المستوي الثالث  أ( -8جدول )  
 

 الفصل الدراسي األول 

وضع 

 المقرر

عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات
 اسم المقرر

 الرمز

 محاضرة تطبيقات الرقمو
إعداد عام ـ 

12م .    تدريب ميداني زراعي عام ـ 4 2 إجباري  

إعداد عام ـ 

11و . ن  حشرات عام 1 1 1 إجباري  

إعداد عام ـ 

12و . ن  تلوث البيئة الزراعية 1 ـ 1 إجباري  

إجباري 

247أ . ن  النباتات الطبيةإنتاج  2 1 1 تخصصي  

إجباري 

219ن . ز  الفلورا المصرية 2 1 1 تخصصي  

إجباري 

 ـ 1 2 تخصصي
تصاااااانيف وتقساااااايم النباتات 

 الطبية والعطرية
262ن . ز   

إعداد عام ـ 

22أ .    أرصاد جوية وفيزياء 1 1 1 اختياري  

إعداد عام ـ 

22م .    فقافة إسالمية 1 ـ  1 اختياري  

ـ  إعداد عام

 1 ـ 1 اختياري
معاااالجاااة وتااادوير المخلفاااات 

 الزراعية
22أ . ن   

إعداد عام ـ 

 ـ  4 2 اختياري
إدارة الممامم ارد المم  مممممممممممر ممممم  

 الزراع  
27م .     

إعداد عام ـ 

11ي.غ. تغذية إنسان 1 - 1 اختياري  

 

 الفصل الدراسي الثاني:

وضع 

 المقرر

 عدد

 الوحدات

 عدد الساعات
 إســــم المقــــرر

 الرمز

 الرقمو
 محاضرة تطبيقات

إعداد عام ـ 

 1 1 1 إجباري
أساسيات علوم 

 وتكنولوجيا األلبان

14ي . غ   

إجباري 

 2 1 1 تخصصي
248أ . ن  إنتاج النباتات العطرية  

إجباري 

 2 1 1 تخصصي
تربية وتحسين النباتات 

 الطبية والعطرية

220أ . ن   

إجباري 

 2 1 1 تخصصي

 أساسيات الزراعة

العضوية والحيوية في 

 النباتات الطبية والعطرية

221أ . ن   

إعداد عام ـ 

 2 1 1 اختياري
24م .    مراسالت باللغة اإلنجليزية  

إعداد عام ـ 

 1 1 1 اختياري
أساسيات الزهور ونباتات 

 الزينة

26أ . ن   

إعداد عام ـ 

 1 1 1 اختياري
26أ .    مساحة ومباني زراعية   

إعداد عام ـ 

 1 ـ  1 اختياري
26م .    مبادئ السيكولوجي  

إعداد عام ـ 

 ـ  4 2 اختياري
دارة  ر ادة األعاال  ا 
 الا ر عات الصغ رة

28م .     

إعداد عام ـ 

 1 - 1 اختياري
10م .    مبادئ علم السياسة  

 -إعداد عام 

 اختباري

أسااااسااايات إنتاج األساااما   1 1 1

 والكائنات المائية

 14أ. . 

 وحدة من مقررات االختياري العام الموضح  22يقوم الطالب بدراسة   

 أ(. -8) بالجدول 
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 شعبة إنتاج وتكنولوجيا النباتات الطبية والعطرية تابع

 المستوي الرابع ب( -8جدول )                        
 

 الفصل الدراسي األول

وضع 

 المقرر

 عدد

 الوحدات

 عدد الساعات
 المقــــرر أسم

 الرمز

 محاضرة تطبيقات الرقمو

إجباري 

 2 1 1 تخصصي

اإلنتاج المعملي الدقيق 

للمركبات النشطة حيوياً من 

 النباتات الطبية والعطرية

221أ . ن   

إجباري 

 2 1 1 تخصصي
تكنولوجيا النباتات الطبية 

 والعطرية

222ي . غ   

إجباري 

 1 1 1 تخصصي
 كيمياء النباتات الطبية

 والعطرية

221ي . غ   

إجباري 

 1 ـ 1 تخصصي
اقتصاد إنتاج وإدارة أعمال 

 النباتات الطبية والعطرية

219ق . ز   

إجباري 

 2 1 1 تخصصي
اآلفات الحشرية والحيوانية 

 للنباتات الطبية والعطرية

202و . ن   

اختياري 

 1 1 1 تخصصي
201و.ن.  مكافحة اآلفات  

اختياري 

 1 1 1 تخصصي
المكافحة األمنة طرق 

 للنباتات الطبية والعطرية

720و . ن   

اختياري 

  2 1 1 تخصصي
التأفيرات الجانبية للنباتات 

 الطبية والعطرية

202م .     

اختياري 

 2 1 1 تخصصي
إنتاج وإكثار النباتات الطبية 

 والعطرية 

222أ . ن   

اختياري 

 2 1 1 تخصصي
الجغرافيا الحيوية للنباتات 

 والعطريةالطبية 

201م .     

اختياري 

 1 ـ 1 تخصصي
معوقات استغالل النباتات 

 الطبية والعطرية 

229أ . ن   

 

 
 

 
اختياري 

 ـ 4 1 تخصصي
عيش الغراب وصحة 

 اإلنسان

261ن . ز   

اختياري 

 1 ـ 1 تخصصي
استخدامات األعشاب الطبية 

 والعطرية

222ي . غ   

اختياري 

 2 1 1 تخصصي
222أ .    المستدامةالزراعة   

اختياري 

 1 1 1 تخصصي
217أ . ن  الزراعة المحمية  
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 شعبة إنتاج وتكنولوجيا النباتات الطبية والعطرية تابع

 المستوي الرابع  ب( - 8جدول )

 الفصل الدراسي الثاني

وضع 

 المقرر

 عدد

 الوحدات

 عدد الساعات
 المقــــرر أسم

 الرمز

 الرقمو
 محاضرة تطبيقات

إجباري 

 2 1 1 تخصصي
المكااافحااة الحيويااة آلفااات 

 النباتات الطبية والعطرية 
 206و . ن 

إجباري 

 2 1 1 تخصصي
أمراض النباااتااات الطبيااة 

 والعطرية ومكافحتها
 210ن. ز 

إجباري 

 2 1 1 تخصصي
تكنولوجيا ما بعد الحصاااد 

 للنباتات الطبية والعطرية
 221ي . غ 

إجباري 

 2 1 1 تخصصي
مراقبااة جودة وساااااااالمااة 

 النباتات الطبية والعطرية 
 224ي . غ 

إجباري 

 1 ـ 1 تخصصي

االتصااااااااالت التساااااااويقية 

المتكااملاة للنبااتات الطبية 

 والعطرية ومنتجاتها 

 211ق . ز 

إجباري 

 ـ 8 1 تخصصي
تااادرياااب مياااداني زراعي 

 تخصصي
 41م .   

اختياري 

 1 1 1 تخصصي
العسااااال ودودة تربية نحل 

 القز
 204و . ن 

اختياري 

 208و . ن  مبيدات اآلفات 1 1 1 تخصصي

 

 

 

 

 

 

 

اختياري 

 2 1 1 تخصصي
زراعااااة األنساااااااجااااة فااي 

 النباتات الطبية والعطرية
 226أ . ن 

اختياري 

 1 ـ 1 تخصصي
التجااارة الاادوليااة للنباااتااات 

 الطبية والعطرية 
 218ق . ز 

اختياري 

 1 ـ 1 تخصصي
التسويق الداخلي للنباتات 

 الطبية والعطرية 
 210ق . ز 

اختياري 

 1 1 1 تخصصي
الااااادورات الااااازراعاااااياااااة 

 والتكثيف الزراعي 
 210أ . ن 

اختياري 

 204م .   العالج باألعشاب 2 1 1 تخصصي

اختياري 

 206أ .    تغذية نبات 1 1 1 تخصصي

 

يتم دراستها بالمستوى الثالث إجمالي الوحدات المطلوبة لألعداد التخصصي والتي 

 والمستوى الرابع

 جملة                     اختياري  تخصصي                إجباري تخصصي        

              14                                   8                                    41 
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وفروعها والمقررات الدراسية رموز األقسام العلمية 

 ومدلوالتها

 ( 9 جدول )

 الرمز القسم العلمي 
 أ.  األراضي والكيمياء الزراعية

 ق.ز االقتصاد الزراعي

 أ.  اإلنتاج الحيواني والسمكي

 أ.ن اإلنتاج النباتي

 ن.ز النبات الزراعي 

 ي.غ علوم األغذية

 و.ن وقاية النبات

 م.  متطلبات الكلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التدريب الميداني
  

يقوم طالب المستوى الثالث فى جميع البرامج الدراسية )الشعب( بأداء التدريب       

سبوعياً( خالل الفصل الدراسي األول ويقوم طالب إساعات تطبيقات  4الميداني العام )

أسبوعياً( خالل ساعات تطبيقات  8المستوى الرابع بأداء التدريب الميداني التخصصي )

 الفصل الدراسي الثاني وذلك من خالل برنامج تدريبي.

 

 األهداف العامة :
 

زيادة إلمام الطالب بواقع الحياة العملية وذلك من خالل الممارسة الجيدة لتجارب  .2

عملية جيدة في ميدان األعمال مما يمكنه من التعرف علي طبيعة هذا الميدان 

 .ومشاكله علي أرض الواقع

محاولة تعريف الطالب بفرص العمل المستقبلية المتاحة وذلك عن طريق تقديم كافة  .1

المعلومات عن قطاي األعمال والقطاي الخاص واحتياجاته من الكوادر البشرية مما 

 0يسهل علي الطالب تخطيو مستقبلهم الو يفي 

فة مختلالشركات والهيئات المهنية والمنظمات الالكلية وتقوية جسورالتعاون بين  .1

 .في سوق العمل

تشجيع فكرة تكوين المشروعات الصغيرة والخاصة لدي طلبة الكلية ، وذلك عن  .4

طريق توفير برامج تدريبية في هذه المجاالت داخل الكلية ، عالوة علي التعاون مع 

 0بعض المؤسسات الحكومية ذات الشأن في هذا المجال 

ألعمال لتمكينهم من تتبع هذه اطالي الطالب علي أحدث التطورات في مجاالت ا .2

 .التطورات والتعرف علي أفضل الطرق لتطبيقها
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 وحدة ضمان الجودة بالكلية

 Quality Assurance Unit 
  

 1008 -1007تم إنشاء وحدة ضمان الجودة بالكلية خالل العام الجامعي 

الخاصااة مشاااريع الد أحوهو  2QAAP ضاامن مشااروي إنشاااء نظام داخلي للجودة

جودة التعليم والتأهيل القومية لضاااااامان والاذى تقادماة الهيئة تطوير التعليم العاالي ل

 مما ينعكس ذلكعتماد اإللى للحصااول عالمؤسااسااات التعليمية لإلعتماد بهدف تأهيل 

من أجل إنتاج خريج متميز بصااورة مسااتمرة وتحسااين األداء االكاديمى إيجابياً على 

 ومالئم لسوق العمل.
 

 S-109رقم  غرفة -األرضىالدور  –مبنى القلب المقدس    :لوحدةمقر ا
 

 Unit Visionرؤية الوحدة   

ليات األوهذا من خالل وضع  الكلية العمل بجدية على نشر فقافة الجودة داخل      

اسية الدرالكلية والسياسات الفعالة لضمان تحقيق هذا الهدف ووضع آليات تطوير برامج 

ة من الهيئ حصول الكلية على اإلعتماد جل أ منلمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا 

 .القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 
 

    Unit Missionرسالة الوحدة 

ترسيخ المبادئ العامة للجودة لدى أعضاء هيئة التدريس واإلداريين والطالب   

والمساهمة فى اإلرتقاء والتحسين المستمر لألداء التعليمى والبحثى وخدمة المجتمع 

ليضمن الوصول بالكلية للحصول على اإلعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم 

 واإلعتماد .
 

 :الجودةأهداف وحدة ضمان 
  

ومعاونيهم، وأعضاااء الجهاز اإلداري  نشاار فقافة الجودة بين أعضاااء هيئة التدريس -1

  .والعاملين وطالب الكلية
قواعاد البيااناات لجميع األنشااااااطة التى تقوم بها الكلية على مسااااااتوى البرامج عمال  -2

   .وطالب الكلية الجهاز اإلدارىأعضاء هيئة التدريس والمعاونين والدراسية و

التى ليس لها معايير وإعتمادها من األكاديمية الخاصااة ببرامج الكلية  المعاييروضااع  -3

 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والتأهيل لإلعتماد.

  .سوق العملحتياجات برامج جديدة وفقا إل اقترا  إنشاء -4

 تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ومو في الكلية. -5

المستفيدين من خريجي الكلية ومتطلباتهم من الخريجين وسد حاجة المجتمع  تحديد -6

  .المدني من الكوادر الزراعية  المدربة

 برامج الدراسية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.التوصيف المقررات بكل  -7
  .والقدرة المؤسسية التعليمية الفاعليةبما يخدم الخاصة المعايير  متابعة تنفيذ -8

 يفاً.وك كماً رفع مستوى المشاركة المجتمعية للكلية بما يضمن تقديم خدمات متميزة  -9

 تطبيق اآلليات الالزمة لتحقيق فاعلية نظم المراجعة الداخلية وإستمراريتها. -11

 وضع سياسة وخطة لتنفيذ تحسين الجودة بالمؤسسة ومتابعة تطبيقها. -11

من الهيئة القومية لضمان جودة عتماد الوصول بالمؤسسة التعليمية للحصول على اإل -12

  .عتمادالتعليم واإل

 ضمان الجودة  بجامعة األسكندرية.التواصل مع مركز  -13
 

 وتضم وحدة ضمان الجودة اللجان الفرعية اآلتية:       
 

 

 .      الدراسية لجنة المعامل والقاعات -8 لجنة التخطيط اإلستراتيجى -2

 .االستبياناتلجنة  -9 لجنة اإلعالم والتدريب -1

 لجنة السالمة والصحة المهنية -20    والكوارث  لجنة إدارة األزمات -1

المعايير األكاديمة والبرامج لجنة  -4
  لدراسيةا

لنظم  لجنة المتابعة والتقويم -22
 اإلمتحانات                  

   لجنة الوحدة الطالبية -2
 

عن طالب مرحلتى البكالوريوس والدراسااااااات العليا.  وحادة ممثلالإدارة يوجاد بمجلس  -

 فيما يخصويتم أخذ رأى الطالب من خالل إساااتمارات إساااتطالي رأى الطالب )إساااتبيان( 

 .التطوير والتحسين المستمر  فىالعملية التعليمية وبذلك يساعد الطالب 
 

 تهم الطالب:  اإلعتااد التعل م ج دة فى اصطلحات
 

 الالزمة واألنشطة المقررات مجموعة  Educational Programالتعليمي البرنامج

 ماجستير//بكالوريوس (علمية درجة علي للحصول محددة تعليمية أهداف لتحقيق

 . )دكتوراه
 

 االساليب  Evaluation Program  Educational الدراسي البرنامج تقويم

 وأعضاء الطالب من ممثلة عينة آراء علي للحصول  )لقاءات -إستبيانات( المستخدمة

 .التعليمى البرنامج وتطوير تحسين بهدف التو يف وجهات والخريجين التدريس هيئة

 

 يجب التي الصفات من مجموعة هي     Graduate Attributes:  الخريج مواصفات 

 أفناء المكتسبة والمهارات والمفاهيم المعلومات علي تشتمل والتي الخريج في تتوافر ان

  .االكاديمي والبحث للعمل لتؤهله الدراسة
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     Intended Learning Outcomes (ILOs)  :المستهدفة التعلم مخرجات

 تسعي التي Attitude واالتجاهات Skillsوالمهارات  Knowledge المعارف   

 :وتكون المختلفة برامجها خالل من تحقيقها إلي الكلية

 الكلية برسالة مرتبطة      مرجعية معايير إستخدام تعكس  

 للقياس قابلة                 الطالب لتقويم المختلفة بالطرق ترتبو 
 

Academic Reference National   المرجعية األكاديمية القومية المعايير

Standards (NARS)  والمهارات المعارف من المطلوب للمستوى األدنى الحد هى 

 االعتراف يتم حتى برنامج او معين لمقرر خالل دراسته الطالب سبهاتيك أن يجب التى

 التعليم جودة لضمان القومية الهيئة وضعتها معايير وهى للبرنامج كخريج بالطالب

 .واالعتماد
 

 هيئة أعضاء يستخدمها التي الطرق   Teaching Learningوالتعلم التعليم أساليب

 النتائج مثل تحقيق فيالطالب  لمساعدة المعاونة والهيئة  Methods التدريس

 .حلقات نقاش  -العملى الدرس– المحاضرات
 

 ومهاراته قدراته تنمية في االستمرار علي الطالب قدرة  Self Learningالذاتي التعلم

 التدريب  –  الطالبية األبحاث - المشاريع طريق عن ذاتياً  والمهنية والذهنية المعرفية

 .المهارات معمل في
 

 وهيكل إدارية بنية لديها الكلية بأن االعتراف به يقصد    Accreditationعتماداإل

 مستوى يضمن واإلعتماد المستمر للتطوير والتحسين وخطة فعال تعليم ونظام تنظيمى

 المادية النواحى وتحسين سوق العمل فى لينافس والخريج التعليم جودة من معين

  .للكلية التمويل وفرص للعاملين
 

 الشروط أو القواعد مجموعة هى   Accreditation Standards االعتمادييرمعا

 والفاعلية المؤسسية القدرة :محورين الى وتنقسم االعتماد اساسها على يتم التى

  .التعليمية
 

 :المؤسسية القدرة

 ودور بالمؤسسة والتطويرالجودة  وأنظمة اإلدارية واألنظمة للمؤسسة التحتية البنية 

 . المجتمع خدمة فى المؤسسة
 

 : التعليمية الفاعلية

 .والبحثية التعليمية العملية تحسين أجل من الموارد إستغالل على المؤسسة قدرة  

 

 

 

 اإلرشاد األكاديمي
 

لتحسین وتطوير جودة الخبرة الجامعیة لدى الطالب  منظمة عملیة األكاديمىا اإلرشاد     

 جمیع في الطالب وتوجیه ساعدةم هدفبالحیاتیة ولتحقیق أهدافه األكاديمیة )التعلیمیة( 

 شخصیته یفهمل والمهنیة واألخالقیة والتربوية واالجتماعیة النفسیة الدراسیة النواحي

 یصبحلأهدافه  إلى لیصل الجامعیة جراءاتاإل من إطار في مشاكله ويحل قدراته ويعرف

 محوري على :اإلرشادية العملیة رتكزتو .والمدنى الجامعي المجتمع في فاعال عضوا

 خالل من يعمل الذي المرشد المختص الدور هذا ويعزز .والطالب التعلیمیة المؤسسة

 جمیع وتفهم بوعي اإلرشاد عملیة وتتكامل .األكاديمیة السنة طیلة الطالبي اإلرشاد

 .النجاح تحقیقل السبل أفضل الختیار الطالب توجیه بهدف اإلرشادية أطراف العملیة

 تحصیلهم من ترفع التي المتنوعة األكاديمیة بالمهارات الطلبة زويدبت الهدف هذا ويتحقق

  .والكلیة الجامعة وقوانین بلوائح وعیالو العلمیة، طموحاتهم الدراسي ومناقشة
 

 :األكاديمي االرشاد رؤية

 .العمل سوق لمتطلبات وتفهمه المیدانیة والخبرات مسلح بالعلم ممیز طالب إعداد
 

 :األكاديمي اإلرشاد رسالة

 الكلیة طالب لجمیع والسووولوكي االجتماعي والتوجیه العلمیة والمسووواعدة المشوووورة تقديم

والتفوق  التمیز على ويشجعهم وتطويرها تنمیتها على ويعمل قدرات من لديهم فیما ويبحث

 إمكاناتهم رفع على والعمل المختلفة الصووووعوبات مع التعامل على ويسوووواعدهم واإلبداع

 .واالجتماعي األكاديمي لهم النجاح تحقق التي والفكرية العلمیة
 

 األكاديمي: المرشد

 لهم الطالب يقدم من مجموعة عن لئومس  التدريس أو هیئة معاونة هیئة عضو      

 والقوانین القواعد يعلم الدراسة. عملیة بتسهیل يتعلق فیما األكاديمي واإلرشاد النصح

 لتحقیق للطالب األرشاد أوجه مختلف فى تقديم يستخدمها التى الجامعیة واألجراءات

 إمكاناتهم رفع على والعمل المناسب الوقت فى التعلیمیة بالمؤسسة إلتحاقه من الهدف

 على والعمل .واالجتماعي األكاديمي لهم النجاح تحقق التيوالمهنیة  والفكرية العلمیة

 .األمكان قدر بزمالئهم للحاق المهمة نفس نجازإ على علمیا المتعثرين الطالب مساعدة
 

 األكاديمى: المرشد دور

 العملیة نظام لهم ويشرح الدراسوة من يوم أول فى بهم والترحیب الجدد الطالب أسوتقبال -

 .الجامعیة  والبیئة والكلیة بالجامعة التعلیمیة

 الحالیة الدراسیة خطته ووضوع درسوها التى المقررات األكاديمى الطالب سوجل مراجعة -

   .وبكفاءة وقت أقرب فى دراسته من الطالب ينتهى كى وحدات من تبقى بما
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 للقواعد وفقا التعلیمى برنامجه نطاق فى تقع التى المقررات ختیارإ فى الطالب مسوواعدة -

  .لها المنظمة

  .دراسته أثناء تظهر التى للمشكالت الحلول إيجادو مستمرة بصفة الطالب متابعة -

 . القسم لرئیس المتدنیة التراكمیة المعدالت أصحاب الطالب عن وتوصیات تقارير رفع -

  .التقديرات تدنى نتیجة الرسوب أو بالفصل المنذرين الطالب ومعاونة متابعة -

 .بیاناته جمیع يشمل األكاديمى إشرافه تحت طالب لكل كامل ملف اعداد -
 

 مسئوليات الطالب

 ) احتیاجات تدريسیة مبدئیة ضرورية  لهبرنامج المسجل الاستیفاء متطلبات  -1

prerequisitesفي الوقت بالالئحة وسلسل المعروف ( وتسجیل المقررات بالت

 المناسب. 

األكاديمي وبصفة خاصة خالل بدايات  رشدلمقابلة الم معرفة المواعید المحددة -2

 علي األقل من خالل الفصل الدراسي.الفصول الدراسیة 

 .بالشعبة )البرنامج( عن متطلبات التسجیلاألكاديمي  رشداألخذ بنصیحة الم -3

األكاديمي بمجرد حدوث أي مشكلة أكاديمیة يصعب  رشدطلب مقابلة عاجلة من الم -4

 ه.مفردالتعامل معها ب

 .مراجعة الجدول الدراسي تحسبا ألي تغییر طارئ أو سبب -5

 ماكنها وأماكن المعامل والمكتبة.التأكد من مواعید المحاضرات وأ -6

أن يسجل لدي مكتب المسجل رقمه القومي ومحل أقامته المؤقت والدائم أو أحد أقاربه   -7

 األخرى التي يعتمد علیها.وأرقام التلیفونات 

 اسي.جدول در أن يكون لديه -8

 األكاديمي. رشدل علي موعد مع المآخر دقیقة للحصو حتىعدم االنتظار  -11

 إلي مشرفه األكاديمي قبل مقابلته.أن يحدد الطالب األسئلة التي سیوجهها -11

الوصول إلي مكتب المشرف األكاديمي في الموعد المحدد وأن يعرف مكان مكتبه -12

 عن الموعد.أي تأخیر ورقم تلیفونه المكتبي لتالفي 

عدم الخجل من سؤال المشرف األكاديمي في القضايا الحساسة )مثل الغش في -13

 والمشاكل المالیة أو الشخصیة(. الدراسة

 إلیها المرشد األكاديمي )اكتبها(. هعدم نسیان التوجیهات واألفكار التي قد يرشد-14

من  هب وما يقدمشكر وتقدير المرشد األكاديمي عن الوقت الذي أمضاه مع الطال-15

 خدمات.

 

 

 

 آليات دعم وتحفيز المتفوقين ودعم ورعاية المتعثرين

نهم أحيث بالمتفوقين  الزراعة سابا باشا جامعة اإلسكندريةكلية  اهتمامإطار  في   

 .بالمتفوقين ورعايتهم االهتمامتعمل على  الكلية يمثلون واجهة مشرفة للكلية فإن

 وتحفيز المتفوقين ما يلي:وتشمل آلية دعم 
 

حصر أعداد الطالب األوائل لكل دفعة وكتابة قائمة قيام قسم شئون الطالب ب -2

 نهاية كل عام فور إعالن النتيجة. فيوترتيبهم  بأسمائهم 

على تشجيعهم وحثهم على مواصلة التفوق عن طريق تقديم إدارة الكلية حرص  -1

 مثل: المعنوية المختلفةوالحوافز المادية 

 المالية للطالب الحاصلين على تقديرات ممتاز وجيد جداً. المكافآت  -

 .ومنحهم شهادات التقدير والجوائز العينية المختلفة المتفوقين تكريم  -

 مكان مميز بالكلية. في مستوىكل  فينشر أسماء األوائل   -

 إعالن أسماء األوائل وصورهم على الموقع اإللكتروني للكلية.  -

لمواصلة  ومقترحاتهملمعرفة أرائهم  واستبيانات المتفوقين عمل لقاءات مع -1

 تطوير العملية التعليمية. فيمنهم  واالستفادة التفوق

 المؤتمرات العلمية. فيالمتفوقين مشاركة الطالب  -4
 

 :دعم ورعاية المتعثرينآلية 
 

دم وع المؤسسة التعليميةيمثل التعثر الدراسي للطالب أحد أهم العوامل المؤفرة في 

 .االستخدام األمثل للموارد

معرفة أسباب التعثر الدراسي للطالب إلى تطوير السياسات واإلستراتجيات  وتؤدي 

 .ووضع الخطو الالزمة لخفض عدد المتعثرين وعالج أسباب التعثر لديهمالتعليمية 
  

 -قتر  أنه لعالج التعثر الدراسي للطالب يجب :يومن فم 

المساعدات المادية للطالب الذين يحتاجون، وذلك بالتنسيق مع صندوق  تقديم -2

 التكافل االجتماعي بالكلية.

 إعداد برنامج تدريبي لتنمية القدرات اللغوية للطالب المتعثرين. -1

 إعداد برنامج تدريبي لتنمية القدرات الرياضية واإلحصائية للطالب المتعثرين. -1

لتنمية قدرات الوعي بالذات، وتحفيز الذات،  الوجدانيالذكاء  فيإعداد برنامج  -4

 وإدارة الذات للطالب المتعثرين.

نفسي لمساعدتهم على التكيف مع الظروف النفسية السيئة  إعداد برنامج إرشاد -2

 .التي يعانون منها

بالطالب المتعثرين والتواصل معهم ومع األساتذة الذين  األكاديميالمرشد  اهتمام -6

  يقومون بالتدريس لهم.
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 الخريجين مكتب

 

الخدمات للخريجين وإستخراج الشهادات والوفائق بتقديم مكتب الخريجين يقوم         

 احصائيات أعداد خريجى االقسام وتقديراتهم وتكوين قاعدة بياناتوالخاصة بهم 

 . ليةبالك والمكتب تابع لقسم شئون الطالبوالتواصل الدائم مع الخريجين  الخريجين

بتاريخ  8263تحت رقم  سابا باشا -إشهار جمعية خريجي كلية الزراعة تم      

 . وتشكيل مجلس إدارة للجمعية 9/4/6102

ع لتواصل مل سابا باشا - جمعية خريجي كلية الزراعةمكتب الخريجين و سعىيو      

 .م الدعم الخدمى والتعليمى والفنى لتحديث معلوماتهم يالخريجين ومتابعتهم وتقد

يق توفلهم وربو بين الكلية وخريجيها والتواصل معهم وتقديم الخدمات اليقوم بو     

الربو بين و المشاركة في تنظيم الملتقى التوظيفى بالكليةوالعالقة بين الخريجين والكلية .

لمساعدة على توفير فرص لالمتاحة فى قطاعات العمل الزراعى الخريجين والو ائف 

التواصل مع والتواصل مع مؤسسات المجتمع المدنى . عمل بعد التخرج عن طريق 

 الخريجين بمواقع التواصل اإلجتماعى الخاصة بخريجين الكلية وموقع الكلية اإللكترونى

دور رئيسى وفعال فى توفير فرص عمل القيام بضمان جودة الخريج واالرتقاء به ول

أيضا ومناسبة للخريج رغبة من الكلية فى تحقيق مستوى أفضل البنائها الخريجين . 

 .مساهمة الخريج فى دعم وتطوير الكليةالعمل على  

وندعوا طالب الفرقة الرابعة بعد تخرجهم لإلشترا  بجمعية الخريجين واإلستمرار   

 .والتواصل مع مكتب الخريجين
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Admission  
 

Admission requirements to be awarded the bachelor degree in 

Agricultural Sciences from the Faculty of Agriculture, Saba Basha, 

Alexandria University 
 

1-The applicant must have a secondary school certificate (science 

section). 

2-For any other high school diploma issued by any other Arab or 

foreign country; the applicant must get the following: 
 

(A) A certificate equivalent to foreign high school. 

(B) The student’s degree must be not less than the minimum limits 

for admission at the faculty, which is imposed by the Supreme 

Council of Universities at the beginning of each academic year. 

 

 

Student Activities 
 

The student activities are the components of modern curriculum in its 

broadest sense, which is not limited in the information and knowledge 

provided by the institutions and educational organizations, but it is 

based on the activity of the students and their participation in various 

matters related to teaching and education. 
 

The practice of student activities helps in building psychological and 

social aspects, it also works on providing the right climate for 

creativity, innovation and emotional aspects as well as skills in all 

levels, and this is what the education  development  is sought to be in 

this time. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elective Courses 
Side Effects of  Medicinal and Aromatic Plants 1 2 2 

Production and Propagation of  Medicinal and 

Aromatic Plants 

1 2 2 

Biogeography of  Medicinal and Aromatic Plants 1 2 2 

Obstacles of Using Medicinal and Aromatic 

Plants 

2 - 3 

Mushrooms and Human Health  - 4 2 

Usages of  Medicinal and Aromatic Herbs 2 - 2 

Sustainable Agriculture  1 2 2 

Protected Farming 2 2 3 

Breeding of Honey Bee and Silk warm 2 2 3 

Plant Tissue Culture in Medicinal and Aromatic 

Plants 

1 2 2 

International Trade of Medicinal and Aromatic 

Plants 

2 - 2 

Internal Marketing of Medicinal and Aromatic 

Plants 

2 2 2 

Agricultural Rotation and Intensification 2 2 3 

Medical Treatment with Herbs  1 2 2 

Plant Nutrition 2 2 3 

Methods of safe pest control for Medicinal and 

Aromatic Plants 

2 2 3 

Pest Control 2 2 3 

Pesticides 2 2 3 
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Production and Technology of Medicinal and 

Aromatic Plants 
 

Course Title 
No. Hours Credit 

Hours Lecture Practice 

Mandatory Courses 
Medicinal Plants Production 1 2 2 

Egyptian Flora 1 2 2 

Calcification and Taxonomy of Medicinal and 

Aromatic Plants  

- 2 1 

Aromatic Plants Production 1 2 2 

Breeding and Improvement of Medicinal and 

Aromatic Plants 

1 2 2 

Principles of Organic and Bio-Agriculture in 

Medicinal and Aromatic Plants  

1 2 2 

Micro Laboratory Production of Bio-Active 

Compounds from  Medicinal and Aromatic Plants 

1 2 2 

Technology of Medicinal and Aromatic Plants 1 2 2 

Chemistry of Medicinal and Aromatic Plants 2 2 3 

Economy of Production and Management of 

Medicinal and Aromatic Plants  

2 - 2 

Insect and Animal Pests of Medicinal and 

Aromatic Plants 

1 2 2 

Biological Control of Medicinal and Aromatic 

Plants Pests  

1 2 2 

Diseases of Medicinal and Aromatic Plants and its 

Control  

1 2 2 

Postharvest Technology of  Medicinal and 

Aromatic Plants 

1 2 2 

Quality and Safety Control of Medicinal and 

Aromatic Plants 

1 2 2 

Integrated Marketing Communications of 

Medicinal and Aromatic Plants and its Products  

   

Specialized Agricultural Field Training - 8 2 

 

 

 

 

 

 

Plant Production 

 

Course Title 
No. Hours Credit 

Hours Lecture Practice 

Mandatory Courses 
Fruit Crops Production  2 2 3 

Pest control  2 2 3 

Oil Crops Production 2 2 3 

Vegetable Crops Production 2 2 3 

Preservation and Manufacturing of Vegetables 

and Fruits 

2 2 3 

Principles of Agricultural Extension 2 2 3 

Production of Forage and Pasture Crops 2 2 3 

Production of Flowers and Ornamental Plants 2 2 3 

Agricultural Farm Management 2 2 3 

Medicinal and Aromatic Plants 2 2 3 

Cereal, Beans and Sugar Crops Production 2 2 3 

Specialized Agricultural Field Training - 8 2 

Elective Courses 
Soil Fertility and Fertilizers 1 2 2 

Design and Analysis of Agricultural Experiments 2 2 2 

Diseases of Horticultural Crops 2 2 3 

Protected Farming 2 2 3 

Improvement of Horticultural Crops 2 2 3 

Breeding of Honey Bee and Silk warm 2 2 3 

Plant Nutrition 2 2 3 

Irrigation and Derange Systems 1 2 2 

Agricultural Rotation and Intensification 2 2 3 

Principles of Plant Breeding 2 2 3 

Garden Landscaping and Lawn Planting 2 2 3 

Pest Control 2 2 3 

Pesticides 2 2 3 
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Agricultural Biotechnology 
 

Course Title 
No. Hours Credit 

Hours Lecture Practice 

Mandatory Courses 
Cell Biology 2 2 3 

Molecular Biology for Abiotic Stress  2 2 3 

Molecular Biology for Biotic Stress 2 2 3 

Agricultural Biochemistry (2) 2 2 3 

Molecular Genetics (1) 2 - 2 

Principles and Technology of Industrial 

Fermentation 

2 2 3 

Comparative Biology (1) 2 2 3 

Introduction to Biotechnology and Tissue Culture 1 4 3 

Genetic Improvement in Plants 2 2 3 

Principles of Genetic Engineering 2 2 3 

Genetics of Microorganisms 2 2 3 

Specialized Agricultural Field Training - 8 2 

Elective Courses 
Microbial Food Industries 2 2 3 

Cytogenetic 2 - 2 

Genetics of Immunization 2 - 2 

Protected Farming 2 2 3 

Biostatistics 1 2 2 

Improvement of Horticultural Crops 2 2 3 

Synthetic Plant Seeds 2 - 2 

Molecular Genetics (2) 2 2 3 

Asexual Cell Genetics 2 2 3 

Comparative Biology (2) 2 2 3 

Biotechnology for Environmental Improvement 2 2 3 

Nurseries and Seedlings Production Technology 2 2 3 

Principles of Plant Breeding 2 2 3 

Pest Control 2 2 3 

Pesticides 2 2 3 

 

 

 

 

 

 

Agricultural Planning and development 
 

Course Title 
No. Hours Credit 

Hours Lecture Practice 

Mandatory Courses 
Agricultural Economic Development 2 2 3 

Economics of Agricultural Production 2 2 3 

Money, Banks and International Trade   2 2 3 

Agricultural Economical Planning 2 2 3 

Principles of Agricultural Extension 2 2 3 

Economic and Social Survey 2 2 3 

Economical Evaluation of Agricultural Programs 

and Projects 

2 2 3 

Agricultural Farm Management 2 2 3 

Agricultural Cooperation 2 - 2 

Organization And Development of Rural Society 2 2 3 

Specialized Agricultural Field Training - 8 2 

Methods of Agricultural Extension  2 2 3 

Elective Courses 
Preservation and Manufacturing of Vegetables 

and Fruits  

2 2 3 

Principles of Agricultural Accounting  1 2 2 

Principles of Home Economics and Family 

Development 

2 2 3 

Agricultural Finance and Credit 2 - 2 

Protected Farming 2 2 3 

Breeding of Honey Bee and Silk warm 2 2 3 

Medicinal and Aromatic Plants 1 2 2 

Agricultural Rotation and Intensification 2 2 3 

Rural and Bedouin Sociological Problems 2 2 3 

Pest Control 2 2 3 

Pesticides 2 2 3 
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Reclamation and Cultivation of Desert Land 

 

Course Title 
No. Hours Credit 

Hours Lecture Practice 

Mandatory Courses 
Soil Fertility and Fertilizers 1 2 2 

Physics and Chemistry of Desert Land 2 2 3 

Reclamation and Improvement of Desert land 1 2 2 

Insect Pests for Desert Farming and its Control 2 2 3 

Production and Breeding of Camels, Sheep and 

Goats 

1 2 2 

Principles of Agricultural Extension 2 2 3 

Production of Forage and Pasture Crops 2 2 3 

Irrigation and Derange Systems in Desert Land   2 2 3 

Vegetables Production in Desert Land  2 2 3 

Agricultural Farm Management 2 2 3 

Medicinal and Aromatic Plants 1 2 2 

Fruits Production in Desert Land 2 2 3 

Specialized Agricultural Field Training - 8 2 

Elective Courses 
Design and Analysis of Agricultural Experiments 2 2 2 

Production of Flowers and Ornamental Plants 2 2 3 

Diseases of Horticultural Crops 2 2 3 

Protected Farming 2 2 3 

Improvement of Horticultural Crops 2 2 3 

Microbiology of Bio-Fertilizers 2 2 3 

Breeding of Honey Bee and Silk warm 2 2 3 

Mineralogy of Desert Land  2 2 3 

Ostrich Husbandry and Production 1 2 2 

Field Crops Production in Desert Land 2 2 3 

Trees, Shrubs and  Fences 2 2 3 

Field Crops Diseases 2 2 3 

Plant Nutration 2 2 3 

Pest Control 2 2 3 

Pesticides 2 2 3 

 

 

 

 

 

Fish and Aquatic Animals Farming 

 

Course Title 
No. Hours Credit 

Hours Lecture Practice 

Mandatory Courses 
Aquatic Ecology and Water Analysis 2 2 3 

Biology of Fish and Marin Organisms  2 2 3 

Technology  of Fish Processing and Preservation  2 2 3 

Marine and Freshwater Fishes Production  2 2 3 

Feeds and Nutrition of Fish and Organic 

Organisms  

2 2 3 

Fish Diseases 2 2 3 

Fish Physiology 2 2 3 

Development and Technology of Fish Farms  2 2 3 

Crustaceans and  Molluscs  Production  2 2 3 

Fish Marketing 2 2 3 

Fish agricultural Extension 2 2 3 

Specialized Agricultural Field Training - 8 2 

Elective Courses 
Breeding and Rearing of Aquatic Birds 1 2 2 

Fishing  Gears and Methods  2 2 3 

Economics of Fish Farms Management 2 2 3 

Fish Farming Systems 2 - 2 

Production of Flowers and Ornamental Plants 2 2 3 

Processing of Fish Waste  1 2 2 

Biology of Reproduction, Hatching and 

Hatcheries 

2 2 3 

Production of Aquatic Animals 1 2 2 

Ornamental Fishes 1 2 2 

Fish Survey 2 2 3 

Genetics of Fish and Aquatic Animals  2 - 2 

Pest Control 2 2 3 

Pesticides 2 2 3 
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Cotton Production and Technology 

 

Course Title 
No. Hours Credit 

Hours Lecture Practice 

Mandatory Courses 
Cotton and Fiber Crops Production 2 2 3 

Seed Cotton Grading 1 2 2 

Cotton Diseases 2 2 3 

Cotton Insect Pests and its Control 1 2 2 

Lint Cotton Grading (A) 1 2 2 

Cotton Ginning and Pressing 1 2 2 

Cotton Agricultural Extension 2 2 3 

Cotton Fiber Technology 2 2 3 

Cotton Economics 2 2 3 

Cotton Seed Technology 2 2 3 

Breeding and Propagation of Cotton 2 2 3 

Agricultural Farm Management 2 2 3 

Specialized Agricultural Field Training - 8 2 

Elective Courses 
Economics of Cotton Manufacturing  2 2 3 

Cotton spinning Technology 2 2 3 

Production of Forage and Pasture Crops 2 2 3 

Design and Analysis of Agricultural Experiments 2 2 3 

Manmade Fibers 2 - 2 

Oil Crops Production 2 2 3 

Plant Nutrition 2 2 3 

Cotton Waving and Finishing Technology 2 2 3 

Agricultural Cooperation 2 - 2 

Agricultural Rotation and Intensification 2 2 3 

Lint Cotton Grading (B) 2 2 3 

Pest Control 2 2 3 

Pesticides 2 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

General Preparatory Courses (Cont.) 

 

Course Title 
No. Hours Credit 

Hours Lecture Practice 

Third Level 
General Agricultural Field Training - 4 1 

General Entomology 2 2 3 

Pollution of Agricultural Environment 2 - 2 

Principals of Dairy Science and Technology 2 2 3 

Elective Courses 
Climatology and Physics 2 2 3 

Islamic Culture 2 - 2 

Processing and Recycling of Agricultural Wastes  2 - 2 

Human Nutrition 2 - 2 

Manegment of Agricultural Human Resorsies - 4 1 

English Correspondences 1 2 2 

Principles of Flower and Ornamental Plants    2 2 3 

Survey and Farm Buildings 2 2 3 

Principles of Psychology 2 - 2 

Entrepreneurship and Small Project Manegment - 4 1 

Principles of Political Science 2 - 2 
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General Preparatory Courses 
 

Course Title 
No. Hours Credit 

Hours Lecture Practice 

First Level 
First Semester    

Principles of Economics 2 2 3 

Physical and Analytical Chemistry 2 2 3 

Plant Morphology and Anatomy  2 2 3 

Agricultural Zoology 2 2 3 

Computer and Information Technology 1 2 2 

Principles of Rural Society  2 2 3 

Mathematics 2 2 3 

Second Term    

Organic Chemistry 2 2 3 

Plant Taxonomy 2 2 3 

Principles of Agricultural Economics 2 2 3 

Principles of Soil Science 2 2 3 

Scientific English Language  - 2 1 

Agricultural Mechanization 2 2 3 

Principles of Fruit  Production 2 2 3 

Human Rights 2 - - 

Second Level 
First Semester    

Principles of Field Crops Production 2 2 3 

Principles of Animal Production 2 2 3 

Agricultural Bio Chemistry 2 2 3 

Principles of Plant Pathology 2 2 3 

Principles of Vegetables Production 2 2 3 

Plant Physiology 2 2 3 

General Statistics 2 2 3 

Second Semester    

Filed Crop Production 2 2 3 

Principles of food Sciences and Technology 2 2 3 

Principles of Poultry Production 2 2 3 

Agricultural Microbiology 2 2 3 

Agricultural Marketing 2 2 3 

Principles of Genetics 2 2 3 

 

    

 

Scientific Departments: 
 

    There are seven scientific departments for the faculty members: 

1. Department of Soils and Agricultural Chemistry (A.C.) 

2.  Department of Agricultural Economics (A.E.) 

3. Department of Animal and Fish Production (F.P) 

4. Department of Plant Production (P.P.) 

5. Department of  Agricultural Botany (A.B.) 

6. Department of Food Science (F.C.) 

7. Department of Plant protection (P.Pr) 
 

   Academic Programs: 
      There are seven unique undergraduate academic programs: 

1. Cotton Production and Technology  

2. Fish and Aquatic Animals Farming 

3. Reclamation and Cultivation of Dessert Land 

4. Agricultural Planning and Development 

5. Bio-Technology 

6. Plant Production 

7. Production and Technology of medicinal and Aromatic 

Plants 
 

Degrees: 

The faculty offers the following degrees: 

1- Bachelor degree (B.Sc.) in Agricultural Sciences in one of the 

previous 7 programs. 

2-  Master degree (M.Sc.) in Agricultural Sciences. 

3- Philosophy doctorate degree (Ph.D.) in Agricultural Sciences. 

4-  Postgraduate Diplomas in Agricultural Sciences. 
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FACULTY OF AGRICULTURE - SABA BASHA 
ALEXANDRIA UNIVERSITY - EGYPT 

    22 Tag El- Roasa St., Saba Basha  

P.O.B.: 21531 Alexandria 

5830605 03 Tel: 

Fax: 03 5831646  

WWW.agrsaba.au.alexu.edu.eg 

 
    

 

Vision 
Faculty of Agriculture Saba Basha, Alexandria University has to 

be an exceptional and effective educational and research 

institution that is able to achieve its goals. 

 

Mission 
Manufacture and transfer agricultural sciences using all capacities 

of the College to serve its strategic objectives and its surrounding 

society and to occupy a competitive position in the fields of 

agricultural education and scientific research at the local and 

regional level. 

 

Objectives 
1- To raise the efficiency and capacity of the faculty graduates to 

suit the working market and raise the demand for the Faculty 

gradates . 

2- The Faculty Programs and graduates should be distinct. 

3- To have active participation in science and knowledge in the 

field of agriculture. 

4- To be in harmony with the society. 

5-The sustainable growth and development in the agricultural 

sciences. 
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