
 قواعد القبول والتحويل الخاصة بالكلية
 

 سابا باشاقواعد القبول بكلية الزراعة 
يتم قبول الطالب بالكلية طبقًا للوائح وقوانين المجلس االعلى للجامعات والتى يمكن تلخيصها فى النقاط 

 :التالية
الس الجامعات بعد آخذ راى يحدد المجلس االعلى للجامعات فى نهاية كل عام جامعى بناءًا على اقتراح مج

مجالس الكليات المختلفة عدد الطالب الذين يقبلون فى كل كلية او معهد فى العام الجامعى التالى من بين 
 .الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة

 شروط القبول لنيل درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية
 سكندريةإلجامعة ا -من كلية الزراعة سابا باشا 

هادة ثانوية عامة سواء من أو أي ش (م علمي علومقس)هادة الثانوية العامة على شال أن يكون الطالب حاص
يقل معدل الطالب عن الحدود الدنيا  الرية وأصللثانوية العامة المدلة رط أن تكون معاة بشأجنبي دولة عربية أو

  .ى للجامعات في بداية كل عام دراسيعلألالمجلس ا للقبول بالكلية والتي يحددها
هذا النظام  قتعتبر الكلية الرائدة في تطبي)عات المعتمدة س نظام الساي بالكلية علي أسايقوم النظام الدراس

 ). 4891منذ عام  ري في مصالدراس
  ) .أسبوع 41مدة كل فصل دراسي )وتتم الدراسة بالكلية بنظام الفصل الدراسي 

  :هي (فرقة)يصنف الطالب للحصول علي درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية إلى أربع مستويات 
  .ساعة معتمدة 03ذين لم يتموا بنجاح دراسة لب المستجدون أو الالوهم الط: ولأل المستوي ا

  .قلألساعة معتمدة علي ا 03وهم الذين أتموا بنجاح دراسة : المستوي الثاني
  .قلألساعة معتمدة علي ا 76ذين أتموا بنجاح دراسة لهم الو : المستوي الثالث
  .قلألساعة معتمدة علي ا 88ذين أتموا بنجاح دراسة لوهم ال: المستوي الرابع

  .نتقال بين المستويات في نهاية كل عام جامعيويتم ااال 
البرنامج ) صصعب التخحدى شس في العلوم الزراعية في إول الطالب علي درجة البكالوريو ترط لحصيش

قل بنجاح ألمائة وأربعون ساعة معتمدة علي ا( 413)ئحة أن يقوم بدراسة ال في هذه ال الموضحة (الدراسي
  :تيآلموزعة كا
  ) .إجباري عام)عداد العام إلمن مقررات ا إجباريةسبعة وثمانون ساعة معتمدة  96 -
  ).اختياري عام)ختيارية اال عداد العامإلاحدي عشر ساعة معتمدة اختيارية من مقررات ا 44 -
 (.إجباري تخصصي) صثون ساعة معتمدة إجبارية من مقررات شعبه التخصال أربعة وث 01 -
 (.اختياري تخصصي)ختيارية الختيارية من مقررات شعبة التخصل اثمانية ساعات معتمدة ا 9 -
  .نسانإل ضافة إلي النجاح في مقرر حقوق اإلبا -

 



 (لدراسيةالشعب ا)البرامج التعليمية 
  : تعليمية متميزة وتنفرد بها بصفة أساسية وهى (شعب)تتميز الكلية بوجود سبعة برامج 

 .شعبة إنتاج وتكنولوجيا القطن -4
 .حياء المائيةألستزراع السمكي واإلشعبة ا -2
  .راضي الصحراويةأل ح واستزراع االشعبة استص -0
 .شعبة التخطيط والتنمية الريفية -1
  .نولوجيا الحيوية الزراعيةشعبة التك -1
  .نتاج النباتياإل شعبة  -7
 .شعبة إنتاج وتكنولوجيا النباتات الطبية والعطرية -6

 

 قواعد التحويل من والي الكلية
 و علي ( ةكليات زراع)ن كلية مناظرة كلية مالشروط الواجب توافرها للتحويل الي ال

 :فرقة دراسية اعلي
 .الب ناجح و منقول الي فرقة أعلي في الكلية المحول منهاطان يكون ال .4
صورة من شهادة )ان يكون الطالب حاصل علي شهادة الثانوية العامة من محافظة اإلسكندرية  .2

 (.الثانوية العامة
 (.صورة بطاقة ولي األمر+ ايصال كهرباء او مياه )ان يكون الطالب من قاطني محافظة اإلسكندرية  .0
 .التقديرات و الدرجات معتمدبيان حالة من الكلية المحول منها بالمواد و  .1
 .مدوي دراسي من الكلية معتمحت .1

  قة لفر علي ا( اي كلية)الي الكلية من كلية غير مناظرة الشروط الواجب توافرها للتحوبل
 (:نقل قيد)االولي كمستجد 

 .ان يكون الطالب غير مفصول .4
في الثانوية العامة مقبول للحد األدني للكلية المحول اليها في نفس سنة الطالب موع مجن أن يكو .2

 .حصوله علي الثانوية العامة
صوؤة من شهادة الثانوية ) ان يكون الطالب حاصل علي الثانوية العامة من محافظة اإلسكندرية  .0

 (.العامة
 (.صورة بطاقة ولي األمر+ ايصال كهرباء او مياه )ان يكون الطالب من قاطني محافظة اإلسكندرية  .1
 .التقديرات و الدرجات معتمدبيان حالة من الكلية المحول منها بالمواد و  .1
 



 .ال يجوز للطالب المحول اإلقامة بالمدن الجامعية
 ئون التعليم و الطالبوكيل الكلية لش

 إيمان حسين السيد عياد/ د.أ                                                                       


