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 الباب األول 

 اإلشراف على الدرجة اجلديدة

متنح جامعة املنصورة بناءا على طلب جملس كلية الزراعة درجة البكاالوروو  ىاى   ( : 1مادة )

( بنظاام الععلايا املوعاوا سالاااعاع املعع ا ة      النظم احليوية الزراعية العلوم الزراعية ختصص ) 

سااعة معع ا ة إيعيارواة     84سااعة معع ا ة إجبارواة       69الطالب بنجااا   سذلك بع  إجعياز

موزعة على أربع ماعوواع دراسية عالسة على إجعياز الطالب للعا روب الع لاا املنصاول عليا      

بهذه الالئحة بنجاا ، سال تا ي  سااعاع العا روب الع لاا اا ا الاااعاع املعع ا ة الالزماة         

 للعخرج . 

 

 نة اإلشراف على الربنامج برئاسة ع ي  الكلية سعضووة ك  ما : تشك  جل( :  2مادة ) 

 م ور سمناق عام الربنامج -

 سكي  الكلية لشئون الععليا سالطالب  -

 سكي  الكلية لل راساع العليا سالبحوث   -

 سكي  لشئون ي مة اجملع ع ستن ية البيئة   -

عضووة جلناة اإلشاراف علاى الربناامج     مخاة ما رؤساء األقاام العل ية بالكلية وعناسبون ىى  -

بصوة دسروة سنووا بالرتتيب حاب تاروخ نشأة األقاام العل ية بالكلية طبقا للج سل الوارد بهذه 

الالئحة ، سوقوم ك  رئيس قاا على ماعوى الكلية أس ما ونيب  ب سر املناق األكااديا املاااع    

 للربنامج علا ماعوى القاا . 

 أمني عام الكلية  -

 م ور شئون الطالب بالكلية -

 امل ور املالا للربنامج  -

 ختعص جلنة اإلشراف مبا وأتا :  ( : 3مادة ) 

 إقرتاا أع اد الطالب الذوا يكا قبوهلا بالربنامج سكذلك مواعي  سشرسط القبول .  -1

 اإلشراف على تنويذ الاياسة العامة ساخلطط املواوعة لعنويذ الربنامج ال راسا .  -2

اإلشراف على اخل ماع العى تق م للطالب ستق وا املقرتحاع بشأن تطوورها ستوسايع قاعا ة    -3

 املاعوي وا منها . 
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إقرتاا ما تراه مناسبا لعوىري األجهزة ساملوارد الالزمة ألداء اخل مة الععلي ياة سانووا لطاالب     -8

 الربنامج . 

 للجامعاع . معابعة تنويذ قراراع جملس اجلامعة ساجمللس األعلا  -5

إقاارتاا مكاىااأة العاا روس سالعصااحيح سمكاىااأة أع ااال اإلمعحاناااع ألعضاااء هيئااة العاا روس  -9

 املشاركني ىى هذا الربنامج . 

 حت و  احل  األدنا سنووا لل ج وع الذي حيص  علي  الطالب كشرط لإللعحاق بالربنامج .  -7

نهاوة ك  ىص  دراسا ستق وا تقرور بشأنها  إسععراض سحتلي  نعائج إمعحاناع الطالب ىى -4

 إىل جملس الكلية . 

دراسة مجيع األمور اإلداروة ساملالية بالربنامج ستق وا املقرتحاع بشأنها إىل ع يا  الكلياة أس    -6

 جملس الكلية ك  حاب إيعصاص  . 

 إع اد املوازنة العق وروة الانووة للربنامج .  -11

تعيني مراقب احلااباع ) امل ور املالا للربنامج ( سأتعاب  سإساععراض احلاااب اخلعااما     -11

 ساملركز املالا للربنامج ىى نهاوة ك  سنة مالية . 

 

 ( : خيتص مدير ومنسق الربنامج القيام مبا يلي :  4مادة ) 

 إوضاا مائولية الطالب جتاه الربنامج .  -1

  األسعاذ سالطالب ىى تخعل  مراح  دراسة الطالب . إوضاا طبيعة العالقة بني -2

 تق وا النصح األكاديا سعلى الطالب اإللعزام ب  .  -3

 مراقبة تق م الطالب دراسيا سإنعظام  ىى ال راسة .  -8

 اإلتصال باألساتذة ىى األقاام األيرى لل ااع ة ىى ح  أى مشكلة ق  تواج  الطالب .  -5

 لطالب ىى نهاوة ك  ىص  دراسا سحوظ  ىى سجالع الطالب . إع اد تقرور أداء ا -9

 توىري األجهزة املع لية ساألدساع اإلوضاحية العى خت م الع   بالربنامج .  -7

معابعة قيام أعضاء هيئاة العا روس املشااركني ىاى الع ا  بالربناامج بعطاوور املاادة العل ياة           -4

ملعاوري اا ان اجلاودة ساإلعع ااد سإساعخ ام      لل قرراع العى وقومون بع رواها للطالب سيضوعها

 الوسائط اإللكرتسنية سالطرق احل وثة ىى الععليا . 

إقرتاا أمساء األساتذة الذوا سيشاركون ىى الع روس بالربناامج بنااءا علاى معااوري العطاوور       -6

 سا ان اجلودة ىى الععليا للعرض على جلنة اإلشراف بالربنامج .

 ع جلنة اإلشراف على الربنامج ىي ا وععلق بالع   األكاديا . معابعة تنويذ قرارا -11

 الع   على توىري الكعب ال راسية املقررة .  -11
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 اإلشراف على إع اد اجل اسل ال راسية سج اسل اإلمعحاناع .  -12

 معابعة إنعظام ك  ما وععلق بال راسة ىى هذا الربنامج .  -13

 راسة ساإلمعحاناع . معابعة ك  ما وععلق بأع ال ال  -18

 معابعة الطالب سالع   على ح  املشاك  العى تواجهها .  -15

 ما وووض ىي  ما قب  جلنة اإلشراف بالكلية .  -19

 توىري األجهزة سالالع الوسيطة العى خت م الع   بالربنامج بع  مواىقة ع ي  الكلية .  -17

 نامج . معابعة ع لياع العطوور لل قرراع ال راسية بالرب -14

 توزوع الطالب على املرش سن األكادييون ما يالل األقاام العل ية .  -16

 حت و  موع  اإلنعقاد الشهري للجنة اإلشراف على الربنامج بالعنايق مع ع ي  الكلية .  -21

 

تعق  جلنة اإلشراف إجع اعا ساح ا على األق  شهروا بناءا علاى إقارتاا ما ور     ( :5مادة )

ج سب عوة ما ع ي  الكلية ، سوععرب إجع ااع اللجناة صاحيحا رضاور أكثار ماا       عام الربنام

 نص  األعضاء . 

 الباب الثاني  

 ووسائل حتقيقهامقدمة عن الربنامج وأهدافه 

 

 ( : مقدمة عن الربنامج : 6مادة  )

تاجي  الطالاب ملقارراع دراساية ستعل هاا      يفوع ث  نظام الععليا املوعوا ، أس الععليا عا بع  ، 

مكان تواجا ه ، سىاى الوقال الاذى      يفذاتيا ، سما ثا ىهو خي م الع لية الععلي ية للراغب ىيها 

الزماان   يفو رسها  اليتوناسب  . سحيقق هذا النظام ميزة املرسنة ، حيث خيعار ال ار  املقرراع 

ذلاك بااملراجع العل ياة ذاع العصا يا اخلاال       يفا ساملكان املناسبني سبالارعة املالئ ة ، ماععين

سغريهاا. ك اا ووجا  موجا  لإلرشااد         CDسالوسائ  الععلي ية األيرى مع أشارطة الويا وو سال  

جمال الع روب حيث واعا تا روب    يفبني الطالب ساألسعاذ  ال سرياألكاديا حيقق ىرصة اللقاء 

أحنااء   يفاملنعشارة   ساالساعث اروة تش   املزارع املعخصصاة   ساليتمعام  سمزارع الكلية  يفالطالب 

 ساملصانع ساملزارع املخعلوة.  اإلنعاجاجل هوروة سىى مواقع 

 

متنح جامعة املنصورة بناءا على طلب جملس كلية الزراعة درجة البكاالوروو  ىاى   (  : 7مادة )

املوعاوا ، ستبا أ ال راساة با  ماا      ، بنظام الععليا النظم احليوية الزراعية :  العلوم الزراعية يف
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الانة األسلا سوقب  طالب الثانووة العامة جب يع ختصصااتها سالطاالب احلاصالني علاى دبلاوم      

ساملا ياع سقواع  سبناود   االشرتاطاعامل ار  الثانووة الزراعية أس ما وعادهلا ستطبق عليها مجيع 

الالئحة ، ىي ا ع ا املقارراع اجل وا ة    الالئحة املع ول بها حاليا ىي ا مل ورد بشأن  نص يف هذه

 هذه الالئحة .  يفأايول  اليت

 ( : أهداف نظام التعليم املفتوح 8مادة )

 وه ف نظام الععليا املوعوا إىل إتاحة الورل العالية : 

الععليا املاع ر للطالب سالعاملني ما محلة املؤهالع املذكورة ىى هذه الالئحة سالذوا ورغبون  -1

 ماعواها العل ا . رىع  يف

 الععليا ملا ال تاعوعبها ال راسة النظامية بالععليا العالا حاليا .  -2

جمال هام ماا جمااالع العلاوم الزراعياة سهاو       يفإمكانية احلصول على درجة البكالوروو   -3

لاذسى العخصصااع   ) الننظم احليوينة الزراعينة (    جمال الزراعة احليووة ساإلنعاج اآلما للغاذاء  

 رى  . األي

تخعل  جماالع تن ية اإلنعاج الزراعاا دسن   يفتطوور سحت وث معلوماع سمهاراع العاملني  -8

 للعورغ لل راسة .  ااطرارها

إتاحة الورصة لل راسة أما املصروني سغري املصروني للحصاول علاى درجاة البكاالوروو  ماع       -5

 حم  إقامعها معابعني ألع اهلا سل راسعها .  يفبقائها 

مع معطلباع إنعاج الغذاء بطروقة  تعالءمإع اد يروج قادر على إنشاء مزارع بالطرق احل وثة  -9

 ظ  بيئة نظيوة يالية ما العلوث باملبي اع ساألمس ة الكي يائية . يفآمنة 

إم اد سوق الع   خبروج مؤه  خبلوية مع يزة عا الزراعة احليووة سكيوياة اااىظاة علاى     -7

 المة الغذاء سحتقيق األما الغذائا . نظاىة البيئة سس

العلوم العكنولوجية احل وثة املرتبطاة بالزراعاة احليوواة     يفإكااب الطالب مهاراع تخعلوة  -4

ما العلوم الزراعية احل وثة ستطبيقاتها ىى جمال  االسعوادةمتكن  ما تعظيا  ساليتسمحاوة البيئة 

 تععلق بالع لياع الزراعية املخعلوة .  اليتوثاع الزراعة سإنعاج الغذاء سمحاوة البيئة ما املل

برنامج العلوم الزراعية بالكلية حعى وواكب املعغرياع العل ية العاملياة   يفإح اث نقلة نوعية  -6

اإلنعاج الزراعا بغرض اإلنعااج اآلماا للغاذاء ماا ياالل       يفجمال تطوور نظا الزراعة احليووة  يف

 الزراعة النظيوة . 

جمال الزراعة احليووة مبا ووا بالعنوع الكبري جمال  يفاحل وثة  االجتاهاعطبيق دراسة ست -11

 محاوة البيئة للوىاء مبعطلباع سرغباع املاعهلكني سواء للعص ور أس للاوق االا . 
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تطوور الق راع ساملهاراع الونية للطالب مبا وااع ها على املناىاة ىاى األساواق االياة     -11

   احلصول على ىرصة ع   . ساإلقلي ية ما أج

جمال تطووع العقنيااع   يفختروج كوادر ىنية ذاع كواءة يف الععام  مع غريها ما اخلرباء  -12

 احليووة يف الزراعة سإنعاج الغذاء على املاعوى االا ساإلقلي ا . 

 ( : وسائل حتقيق األهداف9مادة )

 يفاحل وثاة   االجتاهاعتععام  مع  ساليتالربنامج  يفإديال جم وعة ما اجملاالع احل وثة  -1

جمال تطوور نظا الزراعة احليووة يف اإلنعاج اآلماا للغاذاء طبقاا لل اعغرياع ساملعطلبااع العاملياة       

 سرغباع املاعهلكني ساملاعوردوا . 

توي  الطالب ع ليا سمهاروا ستااع ه على املناىاة ىى  اليتالرتكيز على اجملاالع ساملقرراع  -2

 اإلقلي ية سالعاملية .  األسواق

املهاروة سإكاااب الطاالب القا رة علاى ماااورة العطاور ىاى جماال          النواحازوادة مع الع  -3

 الزراعة النظيوة ساإلنعاج اآلما للغذاء . 

إديال مقرراع ج و ة ستطوور نوعيعها سحمعواها العل ا مبا وعواكاب ماع الزراعاة احليوواة      -8

 سمحاوة البيئة . 

 الباب الثالث 

 واالمتحاناتضوابط القبول والدراسة 

 

) الننظم  برناامج الععلايا املوعاوا     يفقباول سقيا  الطاالب     يفتطبق القواع  العالياة  ( : 11مادة )

 جمال هذا الربنامج :  يفللحصول على درجة البكالوروو  احليوية الزراعية ( 

 شرسط القبول  -1

 احلصول على شهادة جامعية أس شهادة الثانووة العامة أس الثانووة الزراعية أس ما وعادهل ا.  -أ

 هذا الشأن.  يفحي دها اجمللس األعلى للجامعاع  اليتاألسراق سالشرسط  اسعيواء -ب

 س اد املبالغ املقررة لل راسة سالقي  تبعا ملا حت ده اجملالس اجلامعية املخعصة.  -ج

 يل والقيد التسج -2

م ة ال راسة لني  درجة البكالوروو  أربع سنواع جامعية تعكون ما مثانية  ىصول دراسية  –أ 

 بواقع ىصلني دراسيني لك  ماعوى جامعا م ة ك  ىص  دراسا منها مخاة عشر أسبوعا  . 
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وكون توزواع سإشاراف العا روس ساإلمعحانااع لل قارراع ال راساية موزعاة علاى سانواع           –ب 

ة سىصوهلا ال راسية سع د الااعاع النظروة سالع لية سالوح اع املخصصة لك  مقرر موزعة ال راس

 على األقاام العل ية على النحو املبني ىى هذه الالئحة .  

حي د جملس الكلية تاروخ العق م لإللعحاق سموع  ب ء ال راسة ىى ك  ىص  دراسا ، ستعاا  -ج

ال راسا حلذف أس إااىة مقرراع دراسية وري الطالاب   مهلة م تها أسبوع ما تاروخ ب ء الوص 

 تع و  رغبات  بشأنها . 

 ( : يقبل الطالب غري املصريني بنفس الشروط العامة لقبول الطالب الوافدين . 11مادة )

 بالدراسة  وااللتحاق( تقديم الطلبات 12مادة )

 اقارتاا جملس الكلية بنااءا علاى    تاروخ حي ده يفتق م الطلباع سنووا مل ور عام الربنامج بالكلية 

 : هاجلنة اإلشراف على الربنامج ساألسراق املطلوبة 

  االلعحاقطلب  -1

 النجاا اسع ارةشهادة املؤه  ال راسا أس  -2

 منها  رمساشهادة امليالد أس ماعخرج  -3

 صور ىوتوغراىية  9ع د  -8

 إوصال س اد الرسوم املقررة  -5

 شهادة اخل مة العاكروة أس إثباع تأجي  العجني  أس شهادة اإلعواء ما اخل مة العاكروة       -9

  تنظا ال راسة بنظام الااعاع املعع  ة ىى هذه اخلطة على األسس العالية :( : 13مادة ) 

الااعة املعع  ة : الااعة املعع  ة ) الوح ة ( ها سح ة قيا  دراسية لعح و  سزن ك  مقرر  -1

األسبوع أس ساععني أس  يف، سهى تعادل حماارة نظروة م تها ساعة  األيرىالنابة إىل املقرراع ب

األسبوع أس ىرتة ت روباع تطبيقية مي انية م تها مثان سااعاع   يفثالث ساعاع ت روباع مع لية 

ادل اليوم يالل ىرتة الع روب املي انا ، ساألسبوع الكاما  ياالل ىارتة العا روب امليا انا وعا       يف

 سح ة دراسية . 

أساابوعا ،  15: تااع ر ال راساة بالوصا  ال راساا الواحا         Semesterالوصا  ال راساا    -2

 انعقااد سالوص  ال راسا هاو الوارتة الزمنياة امل عا ة باني با ء ال راساة بالوصا  سنهاوعهاا ببا ء           

 العحروروة .  االمعحاناع

وعكون ما ىصالني دراسايني إجبااروني تااع ر ال راساة      :  Academic yearالعام اجلامعا  -3

 أسبوعا .  15به ا ثالثني أسبوعا سم ة ك  منه ا 

هو مع ل درجاع مجيع املقرراع العى :  Average Grade points ( GPA )املع ل الوصلا  -8

 و رسها الطالب جناحا سرسوبا ىى الوص  ال راسا . 
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: هو معا ل درجااع    Cumulative Grade Points Average ( CGPA )املع ل الرتاك ا  -5

 و رسها الطالب جناحا سرسوبا حعى تاروخ حااب املع ل .  اليتمجيع املقرراع 

: هو منهج دراسا حم د األه اف سااعوواع سالنشاطاع النظروة  Moduleاملقرر ال راسا  -9

 سالع لية ك ا هو سح ة تعلي ية مرتبطة مع املقرراع األيرى . 

جم وعة ما املقرراع ساألنشطة ال راسية نظروة سع لياة   ها: Curriculumملناهج ال راسية ا -7

)  إجباروة سايعياروة ( وؤدي النجاا ىيها إىل منح الطالب درجة بكالوروو  العلوم الزراعية ىى 

ساعة معع ا ة علاى    137الطالب  اسعيواءإح ى برامج العخصص املبينة بهذه الالئحة مبوجب 

 بنجاا . األق  

ىصا  ماا    يفوااجلها الطالاب    اليت:هو جم وع الااعاع ساملقرراع Course loadالعبء ال راسا  -4

 ساعة معع  ة لك  ىص  دراسا على ح ه .  12ساعة ساحل  األدنى  14سوكون احل  األعلى 

قب  العاجي  سالنجاا ىي  دراسا جيب دراسع   قرر: هو مPrerequisite  املعطلب الاابق -9
ال وا ح للطالب ب راسة مقارر ماا لا  معطلاب ساابق إال بعا        س وعع   علي  اآلير الذي قرريف امل

 .  لل عطلب الاابق بنجاا اجعيازه

: هو عضاو هيئاة تا روس خيعااره القااا العل اا         Academic advisor املرش  األكاديا -01
، سوقوم املرشا   املوجودة بهذه الالئحة  لخطط ال راسيةل اسىققرراع ايعيار امل ملااع ة الطالب يف

  .  دراسع  حعى وعخرجىرتة ساجع اعيًا طيلة  بعوجي  الطالب سإرشاده أكادييًا

دراسة املقرراع وعا حاب الع رج الذى تعارب عنا  األرقاام الكودواة سلقا  رسعاا عنا  ترتياب          -00
 تعطلب ذلك .  اليتن قروا املقرراع املقرراع باملاعوواع املخعلوة أن لبعض املقرراع معطلب سابق م س

 االيعيارواة مقرر أير ما املقرراع  ايعيار االيعياروةجيوز للطالب الذي رسب ىى أح  املقرراع  -12

مقررات  سال جيوز ذلاك بالناابة لل قارراع     يفاملوجودة بهذه الالئحة لنوس الوص  ال راسا الذي رسب 

 اإلجباروة . 

 حااب ع د الااعاع املعع  ة الالزمة للعخرج. يفال ت ي  مقرراع املهاراع املخعلوة  -13
Basic skills courses which do not carry credit and for which no grade is awarded   

 الااععان أس الثالث ساعاع ع لية تعادل ساعة ساح ة معع  ة .  -18

15- Quality points  املقارر ، سهاى    يفهى عبارة عا سح ة تاعخ م لقيا  أداء الطالاب  ألى مقرر

هاذا   يفحص  عليها الطالاب   اليتال رجة  يفألى مقرر عبارة عا ع د الااعاع املعع  ة لل قرر مضرسبة 

 املقرر. 
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 ( : ضوابط الدراسة وتقويم الطالب 14مادة )

ون ماا ماواد ماا وعة سمكعوباة     حيص  الطالب على ما وا ى باحلزمة ال راسية العاى تعكا   -1

سمرئية كلها ىى حقيبة ياصة بكا  طالاب ، ماع إمتاام لقااءاع دسرواة باني الطالاب سأسااتذة          

 املقرراع ال راسية املخعلوة . 

 مجيع املقرراع حتاب على أسا  أن املقرر وكايفء ثالث ساعاع دراسية معع  ة  -2

ع إجبارواة سمقارروا إيعيااروني بعا      وقوم الطالب ىى ك  ىص  دراسا ب راسة أربع مقررا -3

 مناقشة األمر مع املشرف األكاديا . 

ذاع ماعوى أعلا ما املاعوى الذى و ر  ىي  الطالب سلكا  ايعياروةال جيوز قي  مقرراع  -8

ذاع مااعوى أدناى ماا     ايعيارواة مقارراع   يفما امل كاا للطالاب أن وقيا      أيجيوز العكس ، 

 املاعوى الذى و ر  ب  . 

املقرراع اإلجباروة على األق   اسعوىىال وعا قي  الطالب ىى مقرراع املاعوى األعلى إال إذا  -5

 لل اعوى األدنى . 

ستوزع درجااع كا  منهاا علاى النحاو       سحتروري شوويىى مجيع املقرراع  االمعحانوكون  -9

 العحروري .   لالمعحاندرجة  41الشووي ،  لالمعحاندرجة  21العالا : 

الورق النهائية بالبكالوروو  وعني جملس الكلية بعا  أياذ رأى    امعحان: ىي ا ع ا ( 15مادة )

العحرورواة   االمعحانااع سااع موااوعاع    ليعوىلجلنة اإلشراف على الربنامج أح  أساتذة املادة 

أن وشرتك ىى سااعها ماا خيعااره ع يا       االقعضاءمع القائا بع رواها ، سجيوز عن   باالشرتاك

 ا الغرض. الكلية هلذ

ىى ك  مقرر ما عضووا على األق  خيعاره ا جملاس الكلياة بنااءا علاى      االمعحانستشك  جلنة 

بق ر اإلمكان ماا   ايعيارهارأي جملس القاا املخعص سمواىقة جلنة اإلشراف على الربنامج سوعا 

الطالاب   أعضاء اللجنة. سواؤدى  ايعيار االسععجالحالة  يفأعضاء هيئة الع روس بالكلية سللع ي  

الطاالب املقيا سن بالصا  ال راساا الاذى       امعحانىي ا رسب ىي  ماعقال عا  االمعحانالراسب 

 رسب يف مقررات  . 

مبقر  االمعحان: تقوم جلنة امل عحنني ) جلنة ساع األسئلة ( بعاليا مظرسف أسئلة ( 16مادة )

الضارسرة تاالي ها    بنصا  سااعة علاى األقا  سجياوز عنا        االمعحاان سقب  ب ء  االمعحان انعقاد

 االمعحانبأسبوع على األق  ، سوالا منوذج إجابة  االمعحاناملخعص قب  ب ء  املركزي لللكونرتس

سىاى مجياع    االمعحاان ىى مظرسف منوصا  ماع مظارسف األسائلة قبا  با ء        املركزي لللكونرتس

 .  لالمعحاناحلاالع وشرتط تالي   قب  آداء الطالب 
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: تشك  مبعرىة م ور سمناق عام الربنامج جلنة نظام سمراقبة ) الكانرتسل ( مركزواة   ( 17مادة )

ياصة بالربنامج بع  أيذ رأي ع ي  الكلية سمواىقة جملس الكلية لرص  ال رجاع سالقيام جب يع 

، ستطباق ىاى هاذا الشاأن نظاام       اعع ادهاا األع ال املععلقة بإعالن النعائج النهائية للطالب بعا   

 املنصول عليها ىى الالئحة ال ايلية للكلية .  ساالمعحان ال راسة

 العحروري ألى ما املقرراع ال راسية ساععان .  االمعحانم ة  ( : 18مادة ) 

النهاوة العظ ى جمل وع درجاع ك  مقرر دراسا مائاة درجاة ، سوععارب الطالاب      ( :19مادة )

 ىي  .  االمعحاناملقرر الذى مل وؤدى  امعحانغائب عا 

وق ر جناا الطالب ىى ك  مقرر ما املقرراع ال راسية بإح ى العق وراع اللوظياة   ( :21مادة )

املشار إليها ىى اجل سل العالا ، ك ا يكا أن واعا تقيايا املقارر للطالاب سىقاا لنظاام الاااعاع        

أرباع نقااط . سوععارب الطالاب ناجحاا ىاى عشار         تكاىئأن ك  ساعة دراسية  اععباراملعع  ة مع 

ساعة معع  ة ( ما املاعوى ال راساا املقيا  با  سىقاا ملاا جااء        31 اجعيازقرراع على األق  ) م

 .  1672لانة  86ما الالئحة العنويذوة لقانون تنظيا اجلامعاع رقا  69باملادة 

 جدول إسرتشادى للتقديرات وفقا لنظام الساعات املعتمدة

Grade Grade  Explanation UR Equivalent 

8.5 -10 A Excellent A 

7.5 - 8.4 B Very Good A- 

6.5 - 7.4 C Good B 

6.0 - 6.4 D Satisfactory B- 

5.0 – 5.9 E Sufficient C 

1.0 – 4.9 F/FX Insufficient F 
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 سبذلك وق ر جناا الطالب ىى ك  مقرر ما املقرراع ال راسية بأح  العق وراع العالية :  

 احلالة
 النقاط

Quality points 

 

 

 

 النسبة املئوية 

Grade 

letter 

التقديرات اللفظية 

وفقا ملا جاء باملادة 

من الالئحة  96

التنفيذية لقانون 

تنظيم اجلامعات 

لسنة  49رقم 

1972  

 أداء متميز  

Very high 

graduate caliber 

40111 111 A+ Superior 

  A 95أقل من  – 91 30799 – 306 ممتاز

A 91أقل من  - 85 30599 – 304
- 

 أداء عال  

High graduate 
caliber 

B 85أقل من  – 81 30399 – 302
+ 

 

 جيد جدا

Very good  
 B 81أقل من  – 75 30199 – 30111

 أداء مرض 

Satisfactory 

level 

B 75أقل من  – 71 20999 – 20888
 - 

Good  

 جيد //
 +C 71أقل من  – 65 20799 – 206

 أداء غري متوقع 

Not at the level 
expected for 

graduate work 

  C 65أقل من  – 61 20599 – 204

 مقبول

Average   

C 61أقل من  - 55 20399 – 202
— 

 أداء غري مرض 

Unsatisfactory 

level 

D 55أقل من  - 51 20199 – 2014
+
 مقبول 

Below 

average   

20111 51 D 

 راسب

Fail 

 

1011 31 – 49 F 
 

 ضعيف

Failure  

F 31أقل من  – 1
-
 ضعيف جدا 

Failure  

 احلاالت اخلاصة 

  ) غياب بعذر مقبول ( 
Conditional  

1011 --------------- E ---------- 

 

 % ما ال رجة املخصصة لالمعحان العحروري النهائا . 31سوشرتط لنجاا الطالب يف املقرر احلصول علا 

حياب العق ور العام ل رجة البكاالوروو  ماا ياالل تقا ور وطلاق عليا  معوساط        ( : 21مادة )

ىى مااعوواع ال راساة   على أسا  جم وع نقاط العق ور العى حص  عليها الطالب  GPAالعق ور 

األربعة مناوبة علا جم وع نقاط العق ور لل قرراع ال راسية العى درسها الطالاب ياالل مجياع    

 اسة . ماعوواع ال ر
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GPA = ∑ ( Grade Points X Credits ) / ∑ Credits 

B or Bوشرتط أن وكون الطالب حاصال على تق ور  Honourسللحصول على مرتبة الشرف 
-   =GPA 

العقا وراع اللوظياة الااابقة سىقاا ملاا جااء        على األق  سهو ما وعادل احل  األدنى لعق ور جي  ج ا ىاى 

 . 1672لانة  86ما الالئحة العنويذوة لقانون تنظيا اجلامعاع رقا  69باملادة 

الننظم   : وبني ىى شهادة البكالوروو  ىى العلوم الزراعياة إساا الربناامج سهاو:       ( 22مادة ) 

   بنظام الععليا املوعوا . احليوية الزراعية 

وعوى الطالب ما دراسة أى مقرراع خبطة الععليا املوعاوا حعاى سإن كاان قا       ال( : 23مادة )

 سبق ل  دراسة مقرراع مناظرة .

سح ة معع  ة وشرتط إسعيواؤها ليعا خترج الطالاب   188وقوم الطالب ب راسة   ( : 24مادة ) 

 .ايعياروةسح ة معع  ة  84سح ة معع  ة إجباروة    69منها 

ال وق  ع د املقرراع العى تقي  للطالب عا مقرروا سال تزو  عا سعة مقرراع ىاى   ( :25مادة )

 ساعة معع  ة أسبوعيا ( .  14 - 9ك  ىص  دراسا ) مبا وعادل   

وعولا اإلشراف على الطالب مرش سن أكادييون ما أعضاء هيئة الع روس بالكلية  ( :26مادة )

هي ا للعرض علا جلنة اإلشراف على الربنامج ، سوكون وقرتحها امل ور ساملناق العام للربنامج مت

لك  جم وعة تعكون ما ثالث طالب علاى األكثار مرشا  أكااديا ، ستكاون سااعاع اإلشاراف        

 ساعاع أسبوعيا .  9األكاديا بواقع ساعة ساح ة ووميا لك  جم وعة سر  أقصا 

ديا للطالب على أعضااء هيئاة   وقرتا م ور سمناق الربنامج توزوع اإلشراف األكا( : 27مادة )

الع روس متهي ا للعرض على جلنة اإلشراف على الربنامج سذلك قب  ب اوة ك  عام جامعا مب ة 

 كاىية .

دراسعها بالعشاسر ماع   وقوم الطالب بعاجي  املقرراع االيعياروة العى ورغبون ىى ( :28مادة )

املرش  األكاديا قب  موع  ب ء الوص  ال راسا مب ة ال تق  عا ثالثة أسابيع ستااج  املقارراع   

 ياصة ل ي ماج  الربنامج   .  اسع اراعاملخعلوة ىى 

 حياب العق ور العام للطالب الناجحني ىى نهاوة العام ال راسا اجلامعا ك ا ولا : ( : 29مادة )

ل رجة احلاص  عليها الطالب ىى ع د سح اع ك  مقرر ساملواحة ىى هذه الالئحة تضرب ا -أ 

 ) ع د الااعاع النظروة ( .

الوح اع ( على جم اوع الوحا اع لل قارراع ال راساية      Xبقاا حاص  مجع ) ال رجاع  -ب 

 سوكون يارج القا ة هو النابة املئووة لنجاا الطالب للانة اجلامعية . 
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العام للبكالوروو  على أسا  جم وع ال رجاع العى حص  عليهاا الطالاب    حياب العق ور -ج 

ع د الوح اع لك  مقرر  X) ال رجاع العى حص  عليها الطالب  ىى ماعوواع ال راسة األربعة 

 X) النهاوة العظ ى ل رجاع ك  مقرر  ( مناوبة إىل جم وع الوح اع ال راسية جل يع املقرراع 

العى درسها يالل هذه الانواع بنوس الطروقة الااابقة ، سللحصاول   ع د الوح اع لك  مقرر ( 

على مرتبة الشرف وشرتط حصول الطالب على تق ور جي  ج ا علاى األقا  ىاى إمعحانااع كا       

ماعوى ما ماعوواع النق  سأن ال وكون ق  سبق ل  الرسوب ىى أى مقارر دراساا ماا مقارراع     

 مرحلة البكالوروو  .

ساعة معع  ة ىى األسبوع  2طالب ت روبا ع ليا أثناء ىرتة ال راسة بواقع وؤدي ال( :  31مادة ) 

ىى جمال ساح  خيعاره الطالب ما اجملااالع الثالثاة العالياة : األراااا ، اإلنعااج النبااتا ،       

سال و ي  هذا الع روب ىى حااب ع د الااعاع الالزمة للعخرج  –اإلنعاج احليوانا سال اجين 

الع روب ىى الوص  ال راسا األسل سالثانا ما املاعوى الثالاث ) املااعوى   ، سوؤدى الطالب هذا 

األسل ما الع روب ( ساملاعوى الرابع ) املاعوى الثاانا ماا العا روب ( ، سوكاون هاذا العا روب       

إجباروا جل يع الطالب سوشرتط النجاا ىي  كشرط ما شرسط العخرج . سجيوز للطالب املااجلني  

 أداء الع روب الع لا ىى دسهلا سإحضار ما ووي  ذلك .  بالربنامج ما يارج مصر

 االيعيارواة الطالب املااجلني ىاى أى مقارر ماا املقارراع      لع د  األدنىوكون احل   ( : 31مادة ) 

طالب على األق  مبااع ة املشرىني األكادييني ، سىى  11( ما هذه الالئحة هو  51الواردة باملادة ) 

ماا واراه مناسابا     الختااذ على جلنة اإلشراف على الربنامج ثا جملس الكلية حالة الضرسرة وعرض األمر 

 مبا وعوق مع إمكانياع الكلية .

  : نظام التخرج ( 32مادة ) 

الوص  ال راساا الثاانا    امعحاناعوعا خترج طالب املاعوى الرابع بع  ظهور نعيجة  دور يونيو : -1

واد الوصلني ال راسيني لل اعوى الرابع سعا م ختلوا    ) دسر وونيو ( ىى حالة جناا الطالب ىى مجيع م

 ىى أى مقرر دراسا ما الانواع ال راسية الاابقة . 

ىى حالة ختل  طالب املااعوى الراباع ىي اا ال وزوا  عاا مقارروا دراسايني علاى         دور أكتوبر :  -2

شهر سبع رب سوعا ختارجها بعا  جنااحها     ىى لالمعحاناألكثر ) سل ساعاع معع  ة ( ىإنها وعق مون 

 ىى هذه املقرراع ىى شهر أكعوبر . 
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إذا رسب الطالب ىى دسر أكعوبر وعا إمعحان  ىي ا رسب ىي  ماع الطاالب املاعخلوني ىاى مقارراع       -3

الص  ال راسا الذى رسب ىى مقررات  سىى نوس الوص  ال راسا الذى ت ر  ىي  هذه املقارراع سواعا   

 وونيو ما العام الذى جنح ىي . العخرج ىى شهر 

 

 الباب الرابع

 أحكام تنظيمية

 ( :  33مادة ) 

حي د جملس الكلية بناءا على توصية جلناة اإلشاراف علاى الربناامج نظاام العااجي         –أ 

لل قرراع ساحلاالع املرتبطة ب  على أن وكون تاجي  املقرراع قب  ب ء ال راسة مع إمكانية 

 بأسبوع على األق  . العع و  قب  ب ء ال راسة

ال جيوز ىى هذا النظام احلصول على درجة البكالوروو  قب  إسعيواء املا ة ااا دة     -ب

ماا   174بالقانون للحصول على درجة البكالوروو  ىى العلوم الزراعية طبقاا لانص املاادة    

لاوم  الالئحة العنويذوة لقانون تنظيا اجلامعاع ) ما ة ال راساة لنيا  درجاة بكاالوروو  الع     

 الزراعية أربع سنواع ( .

ىى حالة املقرراع العى هلا معطلب سابق وشرتط ىى تاجي  الطالاب ملقارر إيعيااري     –ج 

 ما املقرراع الواردة بهذه الالئحة أن وكون ق  جنح ىى املعطلب الاابق هلذا املقرر .

 وقوم النظام ال راسا بهذا الربنامج على نظاما الااعاع املعع  ة سالوصول ال راسية .  -د 

تقوم جمالس األقاام مبعابعة سإعع اد توصي  لل قرراع العاى وقاوم القااا بع روااها      -ها 

سىقا لل عاوري األكاديية املرجعية ستعرض هذه ااعوواع على اللجان املعنية العاى وشاكلها   

ذلك مبشاركة جلنة شئون الععليا سالطاالب بالكلياة سوعع ا  جملاس الكلياة      سلكلية جملس ا

توصي  املقرراع العى أقرتها اللجان املشكلة ما جملس الكلية ستععارب حمعووااع املقارراع    

 ملزمة ألعضاء هيئة الع روس القائ ني على ت رواها .

وشرف سكي  الكلية لشئون الععليا سالطالب على تنوياذ قواعا  العااجي  سإجراءاتا  ،      -س 

سإع اد قوائا الطالب لل ج وعاع ال راسية ، سإع اد اجل اسل ال راسية ، ستوزواع الطاالب   
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على املرش وا األكادييني ، سجتهيز بطاقاع املقارراع للطاالب سالااج  األكااديا لكا       

 ناع األكاديية ىى سجالع ياصة معع  ة . طالب ، ستاج  البيا

 ستع و  املاار:  ساالناحاباإلااىة ساحلذف   ( : 34مادة ) 

جيوز للطالب ، بع  مواىقة املرش  األكااديا ، أن حياذف مقاررا أس أكثار حعاى نهاواة األسابوع         –أ 

املنصاول عليا  ىاى     الثانى ىقط ما ب ء ال راسة بالوص  ال راسا ، سذلك مبا ال خي  بالعبء ال راسا

 هذه الالئحة .  

جيوز أن وناحب الطالب ما دراسة أى مقارر حعاى نهاواة األسابوع الاااد  ماا با ء الوصا           –ب 

ال راسا ، سذلك مبواىقة املرش  األكاديا سواج  هذا املقرر ىى الااج  األكااديا للطالاب بععابري       

يعاد على جلنة شئون الععليا سالطاالب  مناحب   ، ستعرض حاالع االناحاب االاطراروة بع  هذا امل

للنظر ىيها سإقرارها ما جملس الكلية ، على أن ال خي  االنااحاب بالعابء ال راساا للطالاب الاوارد      

 بهذه الالئحة . 

 اإلنذار األكادميي والنقل وإيقاف وإلغاء القيد : : (  35مادة ) 

ونق  الطالب ما املاعوى ال راسا املقي  ب  إىل املاعوى الذى ولي  ، إذا جنح ىى مجيع املقرراع  -أ   

ال راسية ، أس كان راسبا ىي ا ال وزو  عا سل ساعاع معع  ة ما الص  ال راسا الذى كان مقي ا ىيا   

 أس ما صووف دراسية أدنى . 

ماعقال عا طالب الص  ال راساا الاذى رساب     وؤدى الطالب الراسب االمعحان ىي ا رسب ىي   -ب 

% ما ال رجاة املقاررة لل اادة العاى     41ىى مقررات  ، سوراعا أن ال تق  درجة االمعحان العحروري عا 

 رسب ىيها .

( وناذر اإلناذار األسل ، سحيا د     1011معا ن ) أقا  ماا     تراك اا إذا حص  الطالب على تقا ور   -ج 

ور الرتاك ا . سإذا تكارر املعا ل املعا نى للطالاب لانوس الوصا        ىى العق  الع نا درجاعجملس الكلية 

ال راسا ونذر اإلنذار الثانا ، سوععرب الطالب مراقبا أكادييا ، سال وا ح لا  بالعااجي  إال ىاى احلا      

 األدنى  ما ع د الااعاع املعع  ة . 
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 الباب اخلامس

 توزيع املقررات الدراسية على األقسام العلمية

 : توزع املقرراع ال راسية على األقاام العل ية على النحو العالا :  ( 36 مادة )

 بقسم اهلندسة الزراعية :  واالختياريةاملقررات اإلجبارية   -1
رقا املقرر  نوع   املقرر  اسا م 

 باخلطة

 توزوع املقرراع 

1  
 أسس اهلن سة الزراعية 

 ىص  ثانا  –ماعوى أسل  CSS 121 إجباري

أسس هن سة ت اسل سمعاجلة  2

 املخلواع الزراعية 

 ىص  أسل  –ثانا ماعوى  CFS 201 إجباري

أساسياع ميكانيكا الرتبة سنظا  3

 الري سالصرف  

 ىص  أسل  –ماعوى أسل  EFS 109  ايعياري

تطبيقاع احلاسب اآللا ىى  8

 الزراعة احليووة 

 ىص  ثانا  –أسل ماعوى  ESS 132 ايعياري

 ىص  أسل –ثانا ماعوى  EFS 212 ايعياري تفاضل وتكامل ( رياضة ) 5

هن سة تصنيع املنعجاع  9

الزراعية سمعامالع ما بع  

 احلصاد

 ىص  ثانا  –ثانا ماعوى  ESS 231 ايعياري

نظا العحكا البيئا ىى  7

 املنشأع الزراعية

 ىص  أسل  –ماعوى ثالث  EFS 311 ايعياري

 القوي سمع اع إسعصالا 4

 األرااا

 فصل ثاني –مستوى ثالث  ESS 328 إيعياري

إيعيار ستشغي  سصيانة  6

 املع اع الزراعية 

 ىص  أسل  –ماعوى رابع  EFS 405 إيعياري

الطاقة ستطبيقاتها ىى اجملال  11

 الزراعا

 فصل ثاني –رابع  مستوى  ESS 429 إيعياري
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  بقسم احملاصيل : املقررات اإلجبارية  واإلختيارية -2
 توزوع املقرراع رقا املقرر باخلطة نوع  إسا املقرر م

 ىص  ثانا  –أسل ماعوى  CSS 124 إجباري  أساسياع إنعاج اااصي  حيووا    1

 ىص  ثانا  –ثانا ماعوى  CSS 222 إجباري الزراعة احليووة 2

املعاوري القياسية لل نعجاع الزراعية  3

 احليووة   

 ىص  ثانا  –أسل ماعوى  ESS 127 إيعياري

 ىص  أسل  –ثانا ماعوى  EFS 206 إيعياري الرى سالعا ي  احليوي لل حاصي  8

الزراعة اجلاىة سمشاك  إنعاج اااصي   5

 حيووا  

 ىص  أسل  –ثالث ماعوى  EFS 307 إيعياري

 ىص  ثانا  –ثالث ماعوى  ESS 331 إيعياري تربية اااصي  احلقلية  9

 ىص  ثانا  –ماعوى رابع  ESS 430 إيعياري احلجر الزراعى ساااصي  احليووة  7

العشروعاع ساملعاوري املرتبطة باإلنعاج  4

 احليوي لل حاصي   

 ىص  ثانا –ماعوى ثالث  ESS 326 إيعياري 

 املقررات اإلجبارية  واإلختيارية بقسم الفاكهة :  -3

رقا املقرر  نوع   إسا املقرر  م 

 باخلطة

 توزوع املقرراع 

 ىص  ثانا  –ماعوى ثانا  CSS 224 إجباري تقنياع إنشاء مزارع الواكهة  1

 ىص  أسل  –ثالث ماعوى  CFS 301 إجباري أساسياع اإلنعاج احليوي للواكهة    2

 ىص  أسل  –ثانا ماعوى  EFS 205 إيعياري زراعة األنسجة فى إكثار أشجار الفاكهة 3

 ىص  أسل –ثانا ماعوى  EFS 207 إيعياري مشاكل إنتاج الفاكهة  8

مراقبة اجلودة سسالمة الواكهة ىى الزراعة   5

 احليووة 

 ىص  ثانا  –ثانا ماعوى  ESS 226 إيعياري

أخالقيات املهنة فى إنتاج الفاكهة بالطرق  9

 احليوية  

 ىص  أسل  –ثالث ماعوى  EFS 306 إيعياري

 ىص  ثانا  –ثالث ماعوى  ESS 329 إيعياري إنعاج الواكهة  7

إنعاج حماصي  ىاكهة ذاع أه ية  4

 إقعصادوة

 ىص  أسل  –رابع ماعوى  EFS 406 إيعياري

 ىص  ثانا  –رابع ماعوى  ESS 425 إيعياري إع اد ست اسل سختزوا مثار الواكهة 6
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 بقسم اخلضر والزينة :  املقررات اإلجبارية  واإلختيارية -4
 

 توزوع املقرراع رقم املقرر باخلطة نوع  إسا املقرر م

أساسياع اإلنعاج احليوى  1

 للخضر

 ىص  أسل  –ماعوى ثالث  CFS 302 إجباري

اإلنتاج احليوي لنباتات الزينة  2

 والطبية والعطرية

 CSS 321 إجباري

 
 ىص  ثانا  –ثالث ماعوى 

 ىص  ثانا  –أسل ماعوى  ESS 128 إيعياري  سزونةإنعاج شعالع يضر  3

 ىص  أسل  –ثانا ماعوى  EFS 211 إيعياري تنسيق احلدائق 8

اإلنعاج احليوي للخضر  5

 سالزونة ىى اا ياع 

 ىص  ثانا  –ماعوى ثانا  ESS 229 إيعياري

 ىص  أسل  –ماعوى ثالث  EFS 309 إيعياري الزراعة احليووة للخضر  9

 ىص  أسل  –رابع ماعوى  EFS 409 إيعياري تربية حماصي  اخلضر  7

معامالع ما بع  احلصاد ىى  4

 اخلضر سالزونة  

 ىص  ثانا  –رابع ماعوى  ESS 431 إيعياري

 
 املقررات املشرتكة بني قسمى الوراثة واحملاصيل  -5

 توزوع املقرراع  رقا املقرر باخلطة نوع   إسا املقرر  م  

األسس الوراثية ىى اإلنعاج  1
 احليوي لل حاصي  

 ىص  أسل –ماعوى ثانى  CFS 202 إجباري

 
 املقررات اإلجبارية  واإلختيارية بقسم النبات الزراعي :   -6

رقا املقرر  نوع   إسا املقرر  م 

 باخلطة

 توزوع املقرراع 

 أساسيات علم النبات ) مورفولوجي وتشريح (  1
 
 

 ىص  أسل  –أسل ماعوى  CFS 103 إجباري 

 ىص  أسل  –أسل ماعوى  EFS 106 إيعياري النباتات املنظفة للبيئة  2

 ىص  ثانا  –أسل ماعوى  ESS 129 إيعياري منعجاع النباتاع اإلقعصادوة 3

 ىص  أسل  –ثانا ماعوى  EFS 208 إيعياري فسيولوجيا النباتات الزهرية  4

 ىص  ثانا  –ثانا ماعوى  ESS 225 إيعياري  بيئة النباع ما منظور حيوي 5
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 املقررات اإلجبارية  واإلختيارية بقسم الوراثة :   -7
رقا املقرر  نوع   إسا املقرر  م 

 باخلطة

 توزوع املقرراع 

 ىص  ثانا  – ماعوى أسل  CSS 123 إجباري أساسياع علا الوراثة 1

 ىص  أسل  –ثالث ماعوى  CFS 304 إجباري تطبيقاع اهلن سة الوراثية ىى الزراعة  2

 ىص  أسل –ثانا  ماعوى  EFS 210 إيعياري البيولوجيا الوراثية للخلية  3

 ىص  ثانا  –ثانا ماعوى  ESS 228 إيعياري األسس الوراثية لرتبية النباع 8

 ىص  أسل  –ثالث ماعوى  EFS 305 إيعياري سراثة املخصباع احليووة 5

مكاىحة األمراض  إسعخ ام الوراثة ىى 9

 ساآلىاع     

 ىص  ثانا  –ثالث ماعوى  ESS 327 إيعياري

 ىص  ثانا  –رابع ماعوى  ESS 428 إيعياري املطوراع البيئية 7

 
 املقررات اإلجبارية  واإلختيارية بقسم امليكروبيولوجيا الزراعية  - 8

 توزوع املقرراع  رقا املقرر باخلطة نوع   إسا املقرر  م 

 ىص  أسل  –ماعوى ثانا  CFS 203 إجباري كائناع حية دقيقة أساسياع 1

تطبيقات ميكروبات الرتبة فى  2

 الزراعة احليوية 

 ىص  ثانا  –ثالث ماعوى  CSS 323 إجباري

نظا العا ي  ساملكاىحة  3

 البيولوجية

 ىص  ثانا  –ثانا ماعوى  ESS 227 إيعياري

 العا ي  احليوي سأثره ىى 8

 جودة سيصوبة الرتبة     

 ىص  أسل  –ثالث ماعوى  EFS 308 إيعياري

 ىص  ثانا  –ثالث ماعوى  ESS 325 إيعياري إنعاج عيش الغراب 5

 ىص  أسل  –رابع ماعوى  EFS 407 إيعياري معايري البيئة احليوية  9

 ىص  ثانا  –رابع ماعوى  ESS 432 إيعياري  تقنية حيووة ميكرسبية  7
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  املقررات اإلجبارية  واإلختيارية بقسم أمراض النبات : -9
رقا املقرر  نوع   إسا املقرر  م 

 باخلطة

 توزوع املقرراع 

 فصل أول  –ثالث ماعوى  CFS 303 إجباري أمراض النبات فى الزراعة احليوية  1

 فصل أول  –ثالث ماعوى  EFS 312 إيعياري  الطرق املعملية لدراسة أمراض الزراعة احليوية  2

 فصل ثاني  –ثالث ماعوى  ESS 332 إيعياري أمراض ىاكهة  3

اإلجراءاع سالقوانني العاملية  8

 سالنباتاع املنعجة حيووا 

 ىص  أسل  –ماعوى رابع  EFS 412 إيعياري 

 
 املقررات اإلجبارية  واإلختيارية بقسم احلشرات :   -11

املقرر رقا  نوع   إسا املقرر  م 

 باخلطة

 توزوع املقرراع 

 ىص  أسل  –ماعوى ثانا  CFS 204 إجباري أساسياع علا احلشراع  1

املكاىحة احليووة  2

 ىاع احلشروةلآل

 ىص  ثانا  –رابع ماعوى  CSS 423 إجباري

 ىص  ثانا  –أسل ماعوى  ESS 126 إيعياري حشراع إقعصادوة 3

حشراع حماصي   8

 الواكهة ساخلضر سالزونة 

 ىص  ثانا  –ماعوى ثانا  ESS 232 إيعياري 

حن  العا  سإدارة  5

 املناح 

 ىص  أسل  –رابع ماعوى  EFS 408 إيعياري

 
 املقررات اإلجبارية واإلختيارية بقسم احليوان الزراعي :  -11

 توزوع املقرراع  رقا املقرر باخلطة نوع   إسا املقرر  م 

 أساسياع احليوان الزراعا  1
 

 ىص  أسل –ماعوى أسل  CFS 101 إجباري 

 ىص  ثانا  –ماعوى ثالث  CSS 322 إجباري املكاىحة احليووة لآلىاع احليوانية 2

 آىاع حيوانية  3
 ) طيور سقوارض (

 ىص  أسل   –ماعوى أسل  EFS 105 إيعياري

 ىص  أسل  –ماعوى رابع  EFS 411 إيعياري  سأكارس  () ني اتودا آىاع حيوانية  4
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 املقررات اإلجبارية بقسم املبيدات :   -12

 توزوع املقرراع  رقا املقرر باخلطة نوع   إسا املقرر  م 

 CSS 324 إجباري مشاكل املبيدات والبيئة   1

 
 ىص  ثانا  –ماعوى ثالث 

 
 بقسم الكيمياء :  املقررات اإلجبارية و اإلختيارية  -13

 توزوع املقرراع  رقا املقرر باخلطة نوع   إسا املقرر  م 

 كيمياء زراعية  عام  1
 
  

 ىص  أسل  –ماعوى أسل  CFS 104 إجباري 

 ىص  أسل  –ماعوى أسل   EFS 110 إيعياري كيمياء حيوية  2

 
 املقررات اإلجبارية  واإلختيارية بقسم األراضي :   -14

 توزوع املقرراع  رقا املقرر باخلطة نوع   املقرر  إسا م 

 أسس علم األراضي  1
 

 ىص  ثانا  –ماعوى أسل  CSS 122 إجباري 

املغذواع احليووة  2
 سالكربون العضوي بالرتبة 

 ىص  ثانا  –رابع ماعوى  CSS 424 إجباري

 ىص  أسل –أسل  ماعوى  EFS 112 إيعياري تلوث األرااا ساملياه 3

الري سالصرف ىى أرااا  8

 الزراعة احليووة 

 ىص  ثانا  –ثانا ماعوى  ESS 230 إيعياري

إسعصالا سيصوبة   5
 األرااا

 ىص  ثانا –ماعوى ثالث  ESS 131 إيعياري

 
  املقررات اإلجبارية  واإلختيارية بقسم اإلرشاد واإلجتماع الريفي :  -15 

 توزوع املقرراع  رقا املقرر باخلطة نوع   إسا املقرر  م 

 ىص  أسل  –أسل ماعوى  CFS 102 إجباري  أسس تنمية اجملتمع الريفي 1

 ىص  أسل  –رابع ماعوى  CFS 404 إجباري  اإلرشاد ىى الزراعة احليووة  2

 ىص  أسل  –أسل ماعوى  EFS 108 إيعياري حقوق اإلنسان   3

 ىص  أسل  –أسل ماعوى  EFS 111 إيعياري لغة إجنليزوة 8

 ىص  ثانا  –اسل ماعوى  ESS 125 إيعياري نق  العقنياع الزراعية  5

 ىص  ثانا –ماعوى أسل  ESS 130 إيعياري مباديء اإلتصال ساإلرشاد 9

اإلسعيطان ىى اجملع عاع  7

 اجل و ة

 ىص  أسل –ثالث ماعوى  EFS 310 إيعياري
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 اإلقتصاد الزراعي : املقررات اإلجبارية  واإلختيارية بقسم  -16

رقا املقرر  نوع   إسا املقرر  م 

 باخلطة

 توزوع املقرراع 

 ىص  ثانا  –ثانا ماعوى  CSS 223 إجباري أساسياع اإلحصاء  1

اإلتصاالع العاووقية املعكاملة للنباتاع  2

 املنعجة حيووا 

 ىص  ثانا  –رابع ماعوى  CSS 421 إجباري

الاياسة سالعشروعاع الزراعية ىى جمال  3

 اإلنعاج احليوي 

 ىص  أسل  –أسل ماعوى  EFS 107 إيعياري

ىص   –ثانا ماعوى  EFS 209 إيعياري  إقعصادواع منعجاع الزراعة احليووة  8

 أسل 

 
 املقررات اإلجبارية بقسم إنتاج احليوان :  -17
رقا املقرر  نوع   إسا املقرر  م 

 باخلطة

 توزوع املقرراع 

 ىص  أسل  –ماعوى رابع  CFS 402 إجباري أساسياع اإلنعاج احليوانا  1

 
 بقسم إنتاج الدواجن :  واالختياريةاملقررات اإلجبارية  -18
رقا املقرر  نوع   إسا املقرر  م 

 باخلطة

 توزوع املقرراع 

 إجباري أساسياع إنعاج ال ساجا  1
CFS 401  ىص  أسل  –ماعوى رابع 

 
 املقررات املشرتكة بني أقسام إنتاج احليوان وإنتاج الدواجن :   -19

رقا املقرر  نوع   إسا املقرر  م 

 باخلطة

 توزوع املقرراع 

عالئق غري تقلي وة حيوانية  1

 سداجنة

 ىص  أسل  –رابع ماعوى  EFS 410  ايعياري

 ىص  ثانا –ماعوى رابع  ESS 427 ايعياري صناعة ال ساجا ساإلنعاج احليوانا 2
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 املقررات اإلجبارية بقسم علوم األغذية :  -21
رقا املقرر  نوع   إسا املقرر  م 

 باخلطة

 توزوع املقرراع 

 ىص  أسل  –ماعوى رابع  CFS 403  جباريإ أساسياع الصناعاع الغذائية 1

 
 املقررات اإلجبارية بقسم األلبان : -21

رقا املقرر  نوع   إسا املقرر  م 

 باخلطة

عدد الساعات 

 املعتمدة 
 توزوع املقرراع 

=  CSS 221 2   2 إجباري  أساسياع علوم األلبان سمنعجاتها 1

3 

 –ماعوى ثانا 

 ىص  ثانا 

 
 مقررات مشرتكة بني أقسام علوم األغذية واأللبان  ) إجبارية وإختيارية ( : -22

رقا املقرر  نوع   إسا املقرر  م 

 باخلطة

 توزوع املقرراع 

مراقبة اجلودة سالععبئة سالعغلي   1

لل نعجاع الغذائية ساأللبان املنعجة 

 حيووا 

 ىص  ثانا  –رابع ماعوى  CSS 422 إجباري

القي ة العغذسوة ساجلودة احلاية  2

 لألغذوة ساأللبان املنعجة حيووا 

 ىص  ثانا  –ثالث ماعوى  ESS 330 إيعياري

املواد الغذائية تكنولوجيا حوظ  3

 ساأللبان

 ىص  ثانا  –رابع ماعوى  ESS 426 إيعياري 

 

 الباب السادس

 الشئون املالية

وكون املقاب  املالا للخ مة الععلي ية العى تقا م للطاالب املقباولني سىقاا لنظاام       ( : 37مادة ) 

للجامعااع ، سجملاس    األعلاى برنامج ال راسة بنظام الععليا املوعوا سطبقاا ملاا حيا ده اجمللاس     

% ما إمجالا 41اجلامعة بالنابة ملث  هذه الربامج باجلامعة ، سوعا توزوع موارد الربنامج بواقع 

 % ختصص للجامعة .  21اإلوراداع ختصص للكلية لإلنواق على الربنامج ال راسا ، س
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 ائح اجلامعية . ونشأ للربنامج حااب يال سىقا للقواع  املقررة بالقوانني ساللو ( : 38مادة ) 

 تعكون إوراداع الربنامج ما املوارد العالية :  ( : 39مادة ) 

 ) مائة جنيها للطلب ( .  االلعحاقرسا مقاب  طلباع  -1

مقاب  تكلوة اخل ماع الععلي ية سهى بواقع مائة جنيها لك  سااعة نظرواة معع ا ة سجياوز      -2

جلنة اإلشراف على الربنامج سمبا ال وزو  عا  % سنووا بناءا على قرار11زوادتها مبا ال وزو  عا 

جنيا  ) ماائعني    251حا دها اجمللاس األعلاى للجامعااع مببلاغ       الايت قي ة الااعة املعع ا ة  

 سمخاون جنيها للااعة ( . 

 ىوائ  الودائع .  -3

العربعاع ساإلعاناع ساهلباع سالا عا الاذي وقاره جملاس اجلامعاة بعا  أياذ رأي جملاس          -8

 الكلية.

مااعوى ماا مااعوواع العا روب الع لاا سهاو مبلاغ        وا دها الطالب عاا كا     اليتلرسوم ا -5

جني  ) ربع ائة جنيها ( لك  ماعوى ما مااعوواع العا روب ، سال جياوز تااجي       811011

 الطالب ىى الع روب الع لا ب سن س اد هذه الرسوم .    

 لعالية : تعكون نوقاع الربنامج ىى الكلية ما البنود ا ( : 41مادة ) 

مكاىآع الع روس سالعى تكون بواقع مخاون جنيها للااعة جيوز زوادتها مباا ال وزوا  عاا     -1

 % سنووا . 11

% ماا ب اواة مرباوط    51مكاىآع اإلشراف العى تصرف للجنة اإلشراف على الربنامج بواقع  -2

 ال رجة شهروا . 

جنيا  عاا كا  جلااة ماا       51مقاب  حضور جلااع جلنة اإلشراف على الربنامج بواقاع   -3

 جلااع اللجنة مبا ال جياسز جلاة ساح ة ىى الشهر . 

 تكالي  شراء ستوىري املراجع العل ية  -8

 املصرسىاع اإلداروة  -5

 مقاب  شراء مشرتواع األجهزة ساألدساع الععلي ية .  -9

 تكالي  اإلنشاءاع سالعجهيزاع الالزمة .  -7

ذى وعا ر  أقصاا أرباع حعحانني ىاى املقارر الواحا  ،       مقاب  تصحيح كراسة اإلجابة سال -4

سر  أدنى مائة جنيها لك  حعحا ىى املقرر الواح  ، سال و ي  العصحيح ىى هذا الربنامج ىى 
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تصارف مكاىاأة اإلشارتاك يف تصاحيح كراسااع اإلجاباة       نصاب العصحيح العاام ىاى الكلياة ، س   

 إلمعحاناع العخلواع بنوس املعاملة املالية . 

طالاب ، سرا     51مكاىآع اإلداروني املنع بني للع   بالربنامج ريث حي د موظ  لكا    -6

 %  شهروا ما ب اوة مربوط ال رجة . 51أقصا 

جيوز صرف مكاىأة إمعحان بواقع ثالثون ووما ما ب اوة مربوط ال رجة ىى نهاوة ك  ىص   -11

ة اإلشراف على الربناامج ، سجلناة   دراسا لك  ما شارك ىى الع روس بالربنامج ، سألعضاء جلن

النظام ساملراقبة ، سمجيع العاملني سالونيني القائ ني على الع   بالربنامج حاا باذلوا جمهاوداع    

 غري عادوة سمل وسة ىى ي مة الع لية الععلي ية للربنامج . 

 أى مكاىآع أيرى نظري جمهوداع ياصة بالربنامج .  -11

 إىل العام العالا . ترح  الووائض ل ي الربنامج -12

مقاب  اجللااع الشوووة جل يع املقرراع العى ت ر  بالربناامج ، علاى أن ال وزوا  عا د      -13

الطالب ىى اجمل وعة الواح ة عا مخس طالب ، سلك  جم وعة أربعاة حعحانني ىاى اجللااة     

 الواح ة . 

% للاااعة ماا   11مقاب  املالحظة ساملراقبة ىى أع ال اإلمعحانااع سالعاى تصارف بواقاع      -18

 ب اوة مربوط ال رجة . 

وعا اإلحعواظ بالاجالع املناسبة لعاجي  املعامالع املالية أسال بأسل ما ساقاع  ( :  41مادة ) 

 املاعن اع املالئ ة . 

وكون الصرف ما احلااب اخلال بالربنامج عا طروق شايكاع واعا توقيعهاا     ( : 42مادة ) 

ما ع ي  الكلية أس ما ونيب  ) امل ور ساملناق العام للربنامج ( توقيعا أسل سحث  سزارة املالياة ىاى   

الوح ة احلاابية العى تعبعها الكلية أس ما حي  حملا  توقيعاا ثانياا علاى أن تكاون مااعن اع       

 ما امل ور املالا للربنامج .الصرف ماعوىاة 

جني  تكاون ىاى عها ة املا ور      511ختصص سلوة ماع ية للربنامج ق رها  ( : 43مادة )  

املالا للربنامج للصرف منها على املصرسىاع اجلاروة املخعلوة سوعا تاووة الالوة املاع ية بشيك 

ؤقعة للربناامج ال تزوا  عاا    بع  تق وا املاعن اع ، سجيوز لع ي  الكلية الرتييص بصرف سلوة م

جني  ىى األحوال العى وععذر ىيها الصرف بالطروق العادي علاى أن واعا تااووعها ىاى      2111
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يالل شهروا ما تاروخ صرىها . ستاوي الالوة املاع ية ساملؤقعة ىى نهاوة الانة املالياة ستارد   

 املبالغ املعبقية ىى ذلك العاروخ . 

ل شرتواع املععلقة بالشعبة القواع  العامة املنصول عليهاا ىاى   تطبق بالنابة ل ( : 44مادة ) 

 قانون املناقصاع ساملزاو اع ساللوائح احلكومية املخعصة . 

وعا صرف مكاىأة مقاب  اإلشاراف األكااديا علاى الطاالب بنااءا علاى ماذكرة        ( :  45مادة ) 

  دراساا ، ووااح ىيهاا    ورىعها م ور سمناق عام الربنامج للالطة املخعصة عقب إنعهاء ك  ىص

أمساء أعضاء هيئة الع روس الذوا أدسا دسرهاا علاى أك ا  سجا  ىاى رعاواة الطاالب ك شارىني         

أكادييني ، سال تصرف مكاىأة اإلشراف األكاديا إال ىى نهاوة الوص  ال راساا ، سال تصارف   

 ا  بالكلياة   هذه املكاىأة حتل أى ظرف ألعضاء هيئة الع روس الذوا تق  أوام تواجا ها ىاى الع  

 املنوذة للربنامج عا أربعة أوام أسبوعيا .

وصرف مقاب  اإلشراف األكاديا سمقاب  جلاااع اإلمعحانااع الشاوووة سكاىاة     ( :  46مادة ) 

% ما ب اوة مربوط ال رجة سال تصرف أى مكاىآع أس مقاب  11املكاىآع األيري بالربنامج بواقع 

 ألساسا . ألى أع ال بالربنامج على أسا  املرتب ا

 

 الباب السابع 

  مستويات الدراسة
 

توزع ماعوواع ال راسة بربنامج الععليا املوعوا يف النظا احليوواة الزراعياة      ( :51مادة )

 بنظام الااعاع املعع  ة على مثانية ىصول دراسية ك ا هو مواح باجل اسل العالية.  
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 املستوى األول 

  الفصل الدراسي األول 

 

 
 رقم املقرر

رمز القسم 
القائم 

 بالتدريس

املتطلب 
 املقرر السابق

 توزيع الساعات املعتمدة أسبوعيا

 نظري

 
 ساعة معتمدة ( 12أوال: املقررات اإلجبارية ) 

 

CFS 101 Zol.  3 أساسيات احليوان الزراعي 
CFS 102 Exten  3 أسس تنمية اجملتمع الريفي 

CFS 103 Bot  
أساسيات علم النبات ) مورفولوجي 

 3 وتشريح (

CFS 104 Chem.  3 كيمياء زراعية عام 

 ساعات معتمدة ( 6ثانيا : املقررات االختيارية ) 

ESS 332 Zol. ---- ) 3 آفات حيوانية ) طيور وقوارض 
EFS 106 Bot EFS 110 3 النباتات املنظفة للبيئة 

EFS 107 Econo. EFS 108 
السياسة والتشريعات الزراعية فى 

 3 جمال اإلنتاج احليوي

EFS 108 Exten EFS 107 3 حقوق اإلنسان 

EFS 109 Eng. EFS 112 
أساسيات ميكانيكا الرتبة ونظم الري 

 3 والصرف

EFS 110 Chem. EFS 106 3 كيمياء حيوية 
EFS 111 Exten ---- 3 لغة إجنليزية 
EFS 112 Soil EFS 109  3 األراضي واملياهتلوث 

 ساعة معتمدة 18اختياري =  6إجباري +  12جمموع الساعات املعتمدة فى األسبوع  = 

 
 

* وش   ع د الااعاع املعع  ة اسبوعيا ما ولاى: حماااراع نظرواة، تا روباع ع لياة أس      

 على ان وبني ذلك يف توصي  املقرر. -تطبيقية سمكعبة سانشطة
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 املستوي األول
 

  [  ساعة معتمدة 12املقررات اإلجبارية  الفصل الدراسي الثاني ]  
  
 

 
رقا 
 املقرر 

رمز القسم 
القائم 

 بالتدريس

املتطلب 
 السابق

 

 املقرر
 توزيع الساعات املعتمدة أسبوعيا

 نظري

 ساعة معتمدة ( 12أوال :  املقررات اإلجبارية ) 

CSS 121 Eng.   3 أسس اهلندسة الزراعية 

CSS 122 Soil   3 أسس علم األراضي 
CSS 123 Gen    3 أساسيات علم الوراثة 

CSS 124 Agro   أساسيات إنتاج احملاصيل
 حيويا   

3 

 ساعات معتمدة ( 6ثانيا : المقررات االختيارية )            
ESS 125 Exten EFS 107  3 نقل التقنيات الزراعية 

ESS 126 Ento EFS 105    3 حشرات اقتصادية 

ESS 127 Agro EFS 106  املعايري القياسية للمنتجات
 الزراعية احليوية   

3 

ESS 128 Veg. ESS 129  3 إنتاج شتالت خضر وزينة 

ESS 129 Bot EFS 106  3 منتجات النباتات االقتصادية 

ESS 130 Exten EFS 107  3 مبادئ االتصال واإلرشاد 

ESS 131 Soil EFS 112 3 استصالح وخصوبة األراضي 

ESS 132 Eng. EFS 111  تطبيقات احلاسب اآللي فى
 الزراعة احليوية 

3 

 ساعة معع  ة 14ايعياري =  9إجباري    12جم وع الااعاع املعع  ة ىى األسبوع  = 
 
 

تا روباع ع لياة أس   * وش   ع د الااعاع املعع  ة اسبوعيا ما ولاى: حماااراع نظرواة،    

 على ان وبني ذلك يف توصي  املقرر. -تطبيقية سمكعبة سانشطة
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 املستوي الثاني
 

 الفصل الدراسي األول  
 

 
رقم 
 املقرر

رمز القسم 
القائم 

 بالتدريس

املتطلب 
 السابق

 املقرر

توزيع الساعات املعتمدة 

 أسبوعيا

 نظري

 ساعة معتمدة ( 12أوال :  املقررات اإلجبارية ) 

CFS 201 Eng.  
أسس هندسة تداول ومعاجلة املخلفات 

 الزراعية
3 

CFS 202 
Gen and 

Agro 
 األسس الوراثية ىى اإلنعاج احليوي لل حاصي  

 3 

CFS 203 Micro.  كائنات حية دقيقة أساسيات 
 

3 

CFS 204 Ento  أساسيات علم احلشرات 
 

3 

 ساعات معتمدة ( 6ثانيا : املقررات االختيارية ) 
 

EFS 205 Fr. ESS 128 3 زراعة األنسجة فى إكثار أشجار الفاكهة 
EFS 206 Agro ESS 127 3 الرى والتسميد الحيوي للمحاصيل 
EFS 207 Fr. EFS 205 3 مشاكل إنتاج الفاكهة 
EFS 208 Bot ESS 129 3 فسيولوجيا النباتات الزهرية 
EFS 209 Econo ESS 130 3 اقتصاديات منتجات الزراعة احليوية 
EFS 210 Gen EFS 106 3 البيولوجيا الوراثية للخلية 
EFS 211 Veg. ESS 128 3 تنسيق احلدائق 
EFS 212 Eng. EFS 109 ) 3 رياضة ) تفاضل وتكامل 

 ساعة معتمدة 18اختياري =  6إجباري +  12جمموع الساعات املعتمدة فى األسبوع  = 

 
 

وش   ع د الااعاع املعع  ة اسبوعيا ما ولاى: حماااراع نظرواة، تا روباع ع لياة أس      * 

 على ان وبني ذلك يف توصي  املقرر. -تطبيقية سمكعبة سانشطة
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 الثاني ستوي ملا

 الفصل الدراسي الثاني 

 

 

 رقم املقرر

رمز القسم 
القائم 

 بالتدريس

 

 املتطلب السابق

 املعتمدة أسبوعياتوزيع الساعات  املقرر

 نظري

 ساعة معتمدة ( 12)  أوال :  املقررات اإلجبارية

CSS 221 Dair. 

Sci  
 3 أساسيات علوم األلبان ومنتجاتها  

CSS 222 Agro    3 الزراعة احليوية 
CSS 223 Econo.   3 أساسيات اإلحصاء 

CSS 224 Fr.   3 تقنيات إنشاء مزارع الفاكهة 
    

 ساعات معتمدة ( 6ثانيا : املقررات االختيارية ) 

ESS 225 Bot EFS 106 3 بيئة النبات من منظور حيوي 

ESS 226 Fr. EFS 207 
مراقبة اجلودة وسالمة الفاكهة فى 

 الزراعة احليوية
3 

ESS 227 Micro. EFS 206 3 نظم التسميد واملكافحة  البيولوجية 

ESS 228 Gen EFS 210  3 الوراثية لرتبية النباتاألسس 

ESS 229 Veg. EFS 211 
اإلنتاج احليوي للخضر والزينة فى 

 3 احملميات

ESS 230 Soil ESS 131 
الري والصرف فى أراضي الزراعة 

 3 احليوية

ESS 231 Eng. EFS 212 
هندسة تصنيع املنتجات الزراعية 

 3 ومعامالت ما بعد احلصاد

ESS 232 Ento ESS 126 
حماصيل الفاكهة واخلضر حشرات 

 3 والزينة

 ساعة معتمدة 18اختياري =  6إجباري +  12جمموع الساعات املعتمدة فى األسبوع  = 

                                                                                
 

 

تا روباع ع لياة أس   * وش   ع د الااعاع املعع  ة اسبوعيا ما ولاى: حماااراع نظرواة،    

 على ان وبني ذلك يف توصي  املقرر. -تطبيقية سمكعبة سانشطة
 

 

 



31 

 

 

 
 

 
 

 

 املستوى الثالث 

 ساعة معتمدة ( 12املقررات اإلجبارية  الفصل الدراسي األول )  
 

 

رقا 
 املقرر 

رمز 
القسم 
القائم 
بالتدر
 يس

 

املتطلب 
 السابق

 توزيع الساعات املعتمدة أسبوعيا املقرر 

 نظري

 ساعة معتمدة ( 12أوال :  املقررات اإلجبارية ) 

CFS 301 Fr.     3 أساسيات اإلنتاج الحيوي للفاكهة 
CFS 302 Veg.   3 أساسيات اإلنتاج احليوى للخضر 
CFS 303 Phyto.    3 أمراض النبات فى الزراعة احليوية 

CFS 304 Gen  3  الزراعة تطبيقات اهلندسة الوراثية فى 
 ساعات معتمدة ( 6ثانيا : املقررات االختيارية ) 

EFS 305 Gen ESS 228 3 وراثة المخصبات الحيوية 

EFS 306 Fr. ESS 226 3 أخالقيات املهنة فى إنتاج الفاكهة بالطرق احليوية 

EFS 307 Agro EFS 206 3 الزراعة اجلافة ومشاكل إنتاج احملاصيل حيويا 

EFS 308 Micro. ESS 227 3 التسميد احليوي وأثرة فى جودة وخصوبة الرتبة 

EFS 309 Veg. ESS 229 3 الزراعة احليوية للخضر 

EFS 310 Exten ESS 130 3 االستيطان فى اجملتمعات اجلديدة 

EFS 311 Eng. ESS 231 3 نظم التحكم البيئي فى املنشآت الزراعية 

EFS 312 Phyto. ESS 232  3 املعملية لدراسة أمراض الزراعة احليويةالطرق 

ساعة  14اختياري  =  9إجباري +  12مجموع الساعات المعتمدة فى األسبوع  =  

 معتمدة

 أ ( –ساعة معتمدة أسبوعيا ) المستوى التدريبي األول  2يؤدى الطالب تدريب عملي بواقع 
      

حماااراع نظرواة، تا روباع ع لياة أس     * وش   ع د الااعاع املعع  ة اسبوعيا ما ولى:  

 على ان وبني ذلك يف توصي  املقرر. -تطبيقية سمكعبة سانشطة
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 املستوي الثالث

 (ساعة معتمدة 12قررات اإلجبارية  املالفصل الدراسي الثاني )  

 

رقم 
 املقرر

رمز 
القسم 
القائم 
بالتدر
 يس

املتطلب 
 السابق

 

 املقرر

 توزيع الساعات املعتمدة أسبوعيا

 نظري

 ساعة معتمدة ( 12أوال :  املقررات اإلجبارية ) 

CSS 321 Veg.  
اإلنتاج الحيوي لنباتات الزينة 

 والطبية والعطرية
3 

CSS 322 Zol.   3 احليوانيةاملكاىحة احليووة لآلىاع 

CSS 323 Micro  
تطبيقات ميكروبات التربة فى 

 الزراعة الحيوية
3 

CSS 324 Pest  3 مشاكل املبيدات والبيئة 
 ساعات معتمدة ( 6ثانيا : املقررات االختيارية ) 

ESS 325 Micro. EFS 305 3 إنتاج عيش الغراب 

ESS 326 Agro EFS 307 
التشريعات واملعايري املرتبطة 

 3 باإلنتاج احليوي للمحاصيل

ESS 327 Gen EFS 305 
إستخدام الوراثة يف مكافحة 

 3 األمراض واآلفات

ESS 328 Eng. EFS 311 3 القوي ومعدات استصالح األراضي 
ESS 329 Fr. EFS 306 3 إنتاج الفاكهة 

ESS 330 

Dair. 

Sci . 

and 

Food 

Ind. 

ESS 231 
واجلودة احلسية   القيمة التغذوية

 3 لألغذية واأللبان املنتجة حيويا

ESS 331 Agro ESS 228 3 تربية احملاصيل احلقلية 
ESS 332 Phyto. EFS 312 3 أمراض فاكهة 

 ساعة معتمدة 18اختياري =  6إجباري +  12جمموع الساعات املعتمدة فى األسبوع  = 

 ب ( -ساعة معع  ة أسبوعيا .) املاعوي الع رويب األسل  2وؤدى الطالب ت روب ع لا بواقع 

          
 

* وش   ع د الااعاع املعع  ة اسبوعيا ما ولاى: حماااراع نظرواة، تا روباع ع لياة أس      

 على ان وبني ذلك يف توصي  املقرر. -تطبيقية سمكعبة سانشطة
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 املستوى الرابع

  الفصل الدراسي األول 

 

رقم 
 املقرر

القسم رمز 
القائم 

 بالتدريس

املتطلب 
 املقرر السابق

 توزيع الساعات املعتمدة أسبوعيا

 نظري

 ساعة معتمدة ( 12أوال :  املقررات اإلجبارية ) 

CFS 401 Poul.  
 أساسيات إنتاج الدواجن

 
3 

CFS 402 An.Pro.  أساسيات اإلنتاج احليواني 
 3 

CFS 403 
Food 

Ind. 
 الصناعات الغذائيةأساسيات  

 
3 

CFS 404 Exten  اإلرشاد فى الزراعة احليوية 
 

3 

 ساعات معتمدة ( 6ثانيا : املقررات االختيارية ) 

EFS 405 Eng. ESS 328 3 اختيار وتشغيل وصيانة املعدات الزراعية 

EFS 406 Fr. ESS 329 3 إنتاج حماصيل فاكهة ذات أهمية اقتصادية 
EFS 407 Micro EFS 308 3 معايري البيئة احليوية 
EFS 408 Ento ESS 126 3 حنل العسل وإدارة املناحل 
EFS 409 Agro EFS 309 3 تربية حماصيل اخلضر 
EFS 410 

An.Pro. 

and Poul. 
ESS 330 3 عالئق غري تقليدية حيوانية وداجنة 

EFS 411 Zol. ESS 332 ) 3 آفات حيوانية ) نيماتودا وأكاروس 

EFS 412 Phyto. ESS 332 
اإلجراءات والقوانني العاملية والنباتات 

 3 املنتجة حيويا

 ساعة معتمدة 18اختياري =  6إجباري +  12جمموع الساعات املعتمدة فى األسبوع  = 
 

 أ ( –ساعة معتمدة أسبوعيا ) املستوى التدرييب الثاني  2يؤدى الطالب تدريب عملي بواقع 
 

 

الااعاع املعع  ة اسبوعيا ما ولاى: حماااراع نظرواة، تا روباع ع لياة أس      * وش   ع د 

 على ان وبني ذلك يف توصي  املقرر. -تطبيقية سمكعبة سانشطة
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 املستوي الرابع 

 الفصل الدراسي الثاني  
 

رقم 
 املقرر

رمز القسم 
القائم 

 بالتدريس

املتطلب 
 املقرر السابق

 توزيع الساعات املعتمدة أسبوعيا

 نظري

 

 ساعة معتمدة ( 12أوال :  املقررات اإلجبارية ) 

CSS 421 Econo  

اإلتصاالت التسويقية املتكاملة للنباتات املنتجة 

 حيويا

 

3 

CSS 422 

Dair. Sci . 

and Food 

Ind. 
 

مراقبة اجلودة والتعبئة والتغليف للمنتجات 
 3 الغذائية واأللبان  املنتجة حيويا

CSS 423 Ento  3 املكافحة احليوية لآلفات احلشرية 
CSS 424 Soil  3 املغذيات احليوية والكربون العضوي بالرتبة 

 ساعات معتمدة ( 6ثانيا : املقررات االختيارية ) 

ESS 425 Fr. EFS 406 3 إعداد وتداول وختزين مثار الفاكهة 

ESS 426 

Dair. Sci . 

and Food 

Ind. 

ESS 330 3 تكنولوجيا حفظ املواد الغذائية واأللبان 

ESS 427 
An.Pro. and 

Poul. 
EFS 410 3 صناعة الدواجن واإلنتاج احليواني 

ESS 428 Gen ESS 327 3 املطفرات البيئية 
ESS 429 Eng. EFS 405 3 الطاقة وتطبيقاتها فى اجملال الزراعي 
ESS 430 Agro ESS 331  3 احليويةاحلجر الزراعي واحملاصيل 
ESS 431 Veg. EFS 409 3 معامالت ما بعد احلصاد فى اخلضر والزينة 
ESS 432 Micro. EFS 407 3 تقنية حيوية ميكروبية 

 ساعة معتمدة 18اختياري =  6إجباري +  12جمموع الساعات املعتمدة فى األسبوع  = 

 
 ب  (  –ساعة معتمدة أسبوعيا ) املستوى التدرييب الثاني  2يؤدى الطالب تدريب عملي بواقع 

         

* وش   ع د الااعاع املعع  ة اسبوعيا ما ولاى: حماااراع نظرواة، تا روباع ع لياة أس      

 .على ان وبني ذلك يف توصي  املقرر -تطبيقية سمكعبة سانشطة
 

 


