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رسالة مف األستاذ الدكتور رئيس جامعة اإلسكندرية
إلى الطبلب الجدد
يسعدني أف أرحب بكـ في جامعة اإلسكندرية التي تمتحقوف بيا اليوـ وقد مضي
عمي إنشائيا ما يزيد عف خمسة وسبعيف عاما أسيمت فييا بدور مرموؽ في العمـ
والثقافة في مصر والوطف العربي ,واحيي طموحكـ في مواصمة التعميـ العالي الذي تبذؿ

الدولة فيو أقصي ما تستطيع لتوفيره لكـ – وفؽ احدث النظـ الجامعية ,وعمي أيدي
نخبة متميزة مف أعضاء ىيئة التدريس ومساعدييـ الذيف تعتز بيـ الجامعة وبدورىـ

المرموؽ في تعميـ شباب الوطف واالرتقاء بو لمواصمة رسالة العمـ والحضارة التي

اشتيرت بيا مصر عبر التاريخ.

أف الجامعة ال تدخر وسعاً في سبيؿ تحقيؽ طموحات طبلبيا الجدد والقدامى عمي

حد سواء مف خبلؿ تعميـ حديث ,وتدريب عممي مبلئـ ,ونشاط طبلبي في مجاالت عدة
توفره الجامعة والكمية في آف معا ,ونأمؿ في النياية أف يحقؽ ذلؾ كمو ما نصبو إليو

جميعا مف تقدـ وازدىار لمصرنا الخالدة,إيمانا منا أف أبناءنا الطبلب يتصفوف بالذكاء
والمقدرة عمي أداء الواجب ,وااللتزاـ بالميثاؽ األخبلقي لمجامعة ,وتمؾ كميا صفات

نحرص عمييا – وعمي ترسيخيا – عبر القيـ والتقاليد الجامعية األصيمة.

وفقكـ اهلل جميعا وحقؽ لكـ وبكـ ما نصبو إليو جميعا مف تفوؽ وتقدـ,
واهلل الموفؽ والمستعاف,,,
رئيس الجامعة
أ.د .عصاـ الكردي
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كممة األستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة
لشئوف التعميـ والطبلب

أبنائي طمبة وطالبات جامعة اإلسكندرية:
يسػػعدني أف أرحػػب بكػػـ جميعػػا فػػي جامعػػة اإلسػػكندرية ,وأىنػػئكـ بالتحػػاقكـ بيػػذه

الكمية التي تسيـ مع غيرىا مف كميات الجامعة في توفير التعميـ الجامعي والبحث العممي

بأرقي مستويات ممكنة عمي يد صفوة مف أعضاء ىيئة التػدريس ومسػاعدييـ فػي الكميػة
يعمموف بتناغـ جميعاً في منظومة جامعية ذات كفاءة عالية ومستوي تعميمي متميز.

واذ أرحب بكـ جميعا فانو يسرني أف أضع أمامكـ بعضا مما تقدمو الجامعة

ألبنائيا الطبلب الجدد والقدامى ,فباإلضافة إلي ما توفره الكمية والجامعة مف خدمات

تعميمية وأكاديمية فإنيا تقدـ خدمات طبلبية اجتماعية ورياضية متنوعة مف خبلؿ إدارة

رعاية الشباب ,وأنشطتيا العديدة عمي مستوي الجامعة ,كميا عبر منافسات طبلبية

شريفة بيف كميات الجامعة ,وكذلؾ في المدف الجامعية لمطبلب والطالبات في آف معا.

إضػػافة إلػػي ذلػػؾ فػػإف الجامعػػة تػػوفر لكػػـ خػػدمات طبيػػة مناسػػبة فػػي مستشػػفياتيا

وعم ػي األخػػص مستشػػفي طمبػػة الجامعػػة والوحػػدات العبلجيػػة كمػػا تػػوفر رعايػػة متكاممػػة
لمطبلب ذو االحتياجات الخاصة.

مرة أخري أحيػيكـ وأرحػب بكػـ متمنيػا دواـ كػؿ التوفيػؽ والسػداد فػي خدمػة العمػـ والػوطف,

واختـ كممتي بيذيف البيتيف مف أشعار حافظ إبراىيـ:

" ال تحسبف العمـ ينفع وحده  ........ما لـ يتوج ربو بخبلؽ "

" العمـ إف لـ تكتنفو شمائؿ  ........تعميو كاف مطية اإلخفاؽ "
نائب رئيس الجامعة لشئوف التعميـ والطبلب
أ.د .ىشاـ محمد جابر
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كممة األستاذ الدكتور عميد الكمية
أبنائى وبناتى الطمبة
أىنئكـ بمناسبة بدء العاـ الدراسى الجديد متمنياً لكـ التوفيؽ والنجاح كما أود أف

أوصيكـ جميعاً بالجد وبذؿ الجيد لتحقيؽ النجاح المنشود مف أجؿ أكتساب الميارات المطموبة
لخريجى كمية الزراعة التى تتوافؽ مع متطمبات سوؽ العمؿ.

إف حاجة الدولة لنيضة زراعية كبرى فى ىذه اآلونة وخاصة بعد أنتشار التكنولوجيا

الحديثة فى الزراعة تستدعى خريجيف بتكويف عممى وعممى وثقافى وميارات ذو مستوى راقى
وتتطمب األحتكاؾ بالمشاكؿ الفعمية لمزراعة وذلؾ لتحقيؽ النيضة المطموبة واإلنطبلؽ نحو آفاؽ

المستقبؿ.

وايماناً منا بأف الشباب ىـ العمود الفقرى لتقدـ الوطف وىـ األداة الفعالة فى إحداث

التقدـ والنمو المنشود وأف مستقبؿ أي مؤسسة يقاس بقدر ما تممكو مف قدرة عمى اإلبداع
واإلبتكار ,كاف مف دورنا أف نوفر لمشباب ما يمزـ لبناء شخصية متوازنة تعمؿ عمى األستزادة مف

العموـ الزراعية والتطبيقية مف خبلؿ الئحة دراسية جديدة .كما نسعى إلي مشاركة الطبلب
والشباب فى مختمؼ األنشطة المصاحبة لمعممية التعميمية وبما يتفؽ مع الميوؿ الشخصية لكؿ

منيـ .ولذا فإننى أدعوكـ إلى التعرؼ عمى مختمؼ األنشطة بالكمية لتختارو ما يناسبكـ .وذلؾ

مف أجؿ إثراء شخصية طبلبيا وأستخراج طاقاتيـ ومواىبيـ وابداعاتيـ لتكتمؿ منظومة حياة
الطبلب بالجامعة.

وتتميز كميتكـ بأف ليا دور ىاـ وبارز فى تطوير الزراعة مف خبلؿ  91قسماً عممياً

تخدـ جميع التخصصات الزراعية باإلضافة إلى الدراسات العميا والمشروعات البحثية واإلرشادية,
خاصة بعد حصوؿ الكمية عمى األعتماد األكاديمى .كما أف لمطمبة دور بارز فى خدمة المجتمع.
فأىبلً وسيبلً بكـ في صرح كمية الزراعة – جامعة اإلسكندرية.
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عميد الكمية
أ.د .عبد اهلل مسعد زيف الديف
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كممة األستاذ الدكتور
وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطبلب
أبنائي وبناتي طبلب الكمية ....
كؿ عاـ وأنتـ بخير ومرحباً بكـ في رحاب ىذا الصرح العممي العظيـ – كمية الزراعة –

جامعة اإلسكندرية والتى أحتفمنا ىذا العاـ باليوبيؿ الماسى إلنشائيا .وأنتيز ىذه الفرصة ألعبر
لكـ عف سعادتى بإستقبالكـ أبناء جدد بالكمية ىـ أمؿ ومستقبؿ مصر فى نيضة زراعية شاممة.

وتمشياً مع التطور العالمي لنظـ التعميـ الجامعي لموصوؿ إلى افضؿ درجات التقدـ فقد

تـ إختيار نظاـ الساعات المعتمدة الذى يعطى الطالب حرية اإلختيار فيما يريد أف يدرس ويتعمـ

وفيما يريد أف يختار مف برامج دراسية مما يعطيو مسئولية اإلختيار والمفاضمة وفي نفس الوقت

تحديد مساره الدراسي في ظؿ إشراؼ عممي دقيؽ (المرشد األكاديمى) لنصؿ في النياية إلى
خريج زراعي متميز قادر عمى المنافسة في سوؽ العمؿ المحمي واإلقميمي والدولي وقاد ارً عمى
إستيعاب التكنولوجيا الحديثة والمتطورة مف خبلؿ مقاييس مرجعية محمية وعالمية ومعايير

أكاديمية محددة وقد تـ تطوير الئحة الساعات المعتمدة (الئحة  )9001حيث تـ صدور القرار
الوزارى رقـ ( )1919بتاريخ  9091/8/9بشأف الئحة جديدة ستطبؽ منذ بداية العاـ الجامعى
الحالى.

نأمؿ أف يساىـ ىذا الدليؿ فى إيضاح بعض المفاىيـ التى تشغمكـ بسيولة ويسر مع

تمنياتي لكـ أبنائي الطبلب بحياة جامعية فعالة ومتميزة وأسأؿ اهلل أف يوفقكـ لرفعة شأف مصرنا

الحبيبة.

وال يسعنى إال أف أتقدـ بخالص الشكر والتقدير لكؿ مف ساىـ فى إعداد ومراجعة واخراج

ىذا الدليؿ مف أبناء الكمية المخمصيف.

وأخي ارً أرجو مف أبناءنا الطبلب اإللتزاـ بالروح الجامعية والتقاليد الراسخة مع التمسؾ

باألخبلؽ والقيـ الحميدة.
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وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطبلب
أ.د .محمد بيى الديف محمد
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كهًبد ػٍ يصس
مصر دولة فريدة في تاريخيا وحضارتيا ,أسيـ موقعيا الجغرافي بدور حاسـ في
شخصيتيا وقيمتيا عبر التاريخ ,فيي تقع عند ممتقي قارتي آسيا وافريقيا والبحريف المتوسط
واألحمر حيث يفضي أوليما إلي المحيط األطمسي واألخر إلي المحيط اليندي ,ومف ثـ كاف

اتصاليا مع باقي الشعوب شرقا وغربا مف خبلؿ طرؽ التجارة قديما وحديثا ,وجاء شؽ قناة
السويس في ستينيات القرف التاسع عشر ليضيؼ لمصر أىمية إستراتيجية وحيوية في العالـ

كمو.

وتصؿ مساحة مصر إلي حوالي مميوف كيمومتر مربعا ( 9,090,008كـ )9بالتحديد,

وتأخذ شكبل مربعا تتساوي فيو األضبلع تقريبا ,فيي تمتد مف الجنوب إلي الشماؿ 9019

كيمومتر ,ومف الشرؽ إلي الغرب  9980كيمومتر عمي امتداد الحدود المصرية السودانية ,أما
عمي ساحؿ البحر المتوسط شماال فيبمغ اتساع مصر  119كيمومتر مف رفح شرقا إلي السموـ

غربا.

وقد أرتبطت مصر حضارة وتاريخا بنير النيؿ – سيد األنيار في العالـ – حيث شؽ طريقو في

صحراء قاحمة وفي واديو الخصيب في صعيد مصر والدلتا ظير العمراف البشري مبكرا ,وقياـ
حضارة عريقة أسيمت في العالـ فك ار وتراثا وثقافة ,وكاف ضبط النير ومياىو مرتبطا بمركزية

الحكـ واإلدارة عبر تاريخ مصر بأكممو.

ويعيش عمي ارض مصر نحو  10مميوف نسمة ( تقدير  %91 ) 9092مف ىذا العدد

في الريؼ و %01في الحضر ,ويتركز  %18مف السكاف في وادي النيؿ والدلتا بمساحة قدرىا

 90,102كـ 9وبكثافة ىي مف اعمي الكثافات السكانية في العالـ .حيث بمغت 9291

نسمة/كـ ,9كما يزيد السكاف بمعدؿ  %9,0سنويا ,واذا استمر عمي ذلؾ فأف السكاف

سيتضاعؼ عددىـ ليصؿ إلي  980مميوف نسمة سنة  ,9009مع ما يحممو ىذا العدد مف
ضغوط ومشكبلت اقتصادية واجتماعية وسياسية.

وعمي الرغـ مف أف مصر مف أقدـ دوؿ العالـ ,إال أف حدودىا السياسية الحالية – حديثة

النشأة ,فقد تكونت عمي ما ىي عميو أالف في  92سنة فقط بيف عامي  9811و,9199
وكانت حد ود مصر قبؿ ذلؾ ترتبط بقوتيا عمي التوسع شرقا وجنوبا وغربا ,سواء في التاريخ
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المصري القديـ أو الحديث ,وكانت مناطؽ الحدود بيف مصر وجيرانيا – قبؿ ترسيـ الحدود
الحديثة – ىي مناطؽ تخوـ – أو مناطؽ صحراوية حاجزة بينيا وبيف جيرانيا في الشرؽ

والغرب ,وجنادؿ نير النيؿ في الجنوب وذلؾ إضافة إلي حماية البحر المتوسط في الشماؿ,
والبحر األحمر في الشرؽ .وكانت أراضي مصر الفرعونية قديما ومحمد عمي وخمفائو حديثا –

خير مثاؿ عمي ذلؾ.

وقد بدا ترسيـ الحدود الجنوبية لمصر عاـ  9811أثناء السيطرة البريطانية عمي مصر

والسوداف عندما حددت الحدود مع السوداف متمشية مع خط عرض  99شماال ويبمغ طوليا

 9911كـ ,وسنة  9102عندما تحددت الحدود مع فمسطيف التاريخية بيف رفح ورأس طابا
ويبمغ طوليا  922كـ ,وسنة  9199مع ليبيا متمشية مع خط طوؿ  99شرقا ويبمغ طوليا

 9990كـ ,وعمي امتداد ىذه السنوات لـ يكف ىناؾ تحديد لممياه اإلقميمية ,واستمر ذلؾ حتى

سنة  9198عندما حددتيا مصر باثني عشر ميبلً بحريا ,كما حددت عرض المنطقة المتاخمة
بأربعة وعشريف ميبلً بحريا مف خطوط األساس التي يقاس فييا عرض البحر اإلقميمي ,وعامة
يبمغ طوؿ السواحؿ المصرية  9192كيمومت ار منيا  119كيمومت ار عمي البحر المتوسط و9109

كيمومت ار عمي البحر األحمر.

وتعد مصر ميدا لحضارة قديمة ظيرت وتطورت عمي أرضيا الفيضية منذ أكثر مف

 0000سنة قبؿ الميبلد ,وشيدت مولد أوؿ نظاـ لمدولة السياسية في التاريخ اإلنساني ,واستمد
اإلغريؽ حضارتيـ التي بنوىا في حوض البحر المتوسط ,وىذه بدورىا كونت األساس الذي

اعتمدت عميو الحضارات األوروبية الحديثة.

وقد قدمت مصر إسياما ميما لمثقافة اإلقميمية التي أصبحت جزءا منيا .فمقد بدأت

الجذور المسيحية في مصر في العقود المبكرة األولي لمعصر المسيحي .وحتى القرف الرابع
الميبلدي حازت اإلسكندرية عاصمة مصر – آنذاؾ أىمية قصوى في م ازرات العالـ المسيحي بعد
روما ,ولعبت بطريركية اإلسكندرية دو ار بار از في تطور الكنيسة وفي العقيدة المسيحية.

وعندما دخؿ اإلسبلـ مصر سنة  209ميبلدية – بسبلـ – تحولت مصر تدريجيا الي الديف

الجديد – والي المغة العربية – ومضت مصر لتصبح مرك از لمنفوذ والعموـ في العالـ اإلسبلمي
والعربي.
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وشخصية مصر متعددة األبعاد ,ذات بيئات متناقضة ,ولكنيا امة وسطا بكؿ معني
الكممة ,وسطا في الموقع والدور الحضاري والتاريخي ,وفي الموارد والطاقة وفي السياسة

والحرب ,وفي النظرة والتفكير ,ولعؿ في ىذه الموىبة الطبيعية سر بقائيا وحيويتيا عمي مر
العصور ,وىي – كما يقوؿ جماؿ حمداف ( فمتة جغرافية ) ال تتكرر في أي ركف مف أركاف العالـ
– وفي كممة واحدة – شخصية مصر ىي التفرد ,نسيج وحده مختمؼ وسمة حقيقية مؤكدة شيد
بيا حتى الكتاب األجانب وىي ( إف شعب مصر – شعب خاص – وقد جعميـ تاريخيـ

وجغرافيتيـ يختمفوف عف سكاف أية امة مف األمـ ).

ويرجع التفرد في الشخصية المصرية إلي التفاعؿ بيف الموضع ,والموقع .والموضع ىو

البيئة بخصائصيا وحجميا ومواردىا في ذاتيا ,أي البيئة النيرية الفيضية بطبيعتيا الخاصة,

وشكؿ الوادي والدلتا وتركيبيما ,وقد استمدت مصر شخصيتيا الحقيقية مف شخصية أرضيا
ونيميا .فقد كانت دائما – منذ فجر التاريخ – وقبؿ أي بمد أخر – بقروف عمي األقؿ – دولة
لشعب واحد تجمعو وطنية واحدة في وطف واحد .ومنذ ولدت ىذه الدولة الموحدة لـ تعرؼ

االنفراط او االنحبلؿ ,كما لـ تعرؼ التقسيـ ال بالطوؿ وال بالعرض ,ال في ظؿ االستقبلؿ وال حتى
االستعمار .ومف الوحدة إلي المركزية وتمؾ ظاىرة جوىرية في شخصية مصر.
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مجهىزَخ يصس انؼسثُخ
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اإلسكُدزَخ يدَُخ انؼهى واحلضبزح
تعد اإلسكندرية مف المدف القميمة في مصر وشرؽ البحر المتوسط التي أسيـ موقعيا

بدور حاسـ في تاريخيا وأدوار تطورىا ارتفاعاً وىبوطاً عمى مدى تاريخيا الطويؿ بيف المدف

المصرية والعربية ,وكانت في ذلؾ كمو  -وما تزاؿ  -أسيرة موقع جغرافي ذي مبلمح متعددة بيف
بحر في الشماؿ ,وبحيرة في الجنوب ,ونير في الشرؽ ,وصحراء في الغرب ,وكانت عمى مر

العصور مرك ازً ثقافياً وحضارياً متمي ازً ,فما أف أنشأىا اإلسكندر األكبر في عاـ  119قبؿ الميبلد
حتى بمغت شأناً عظيماً منذ العصر اليوناني ( 119ؽ.ـ إلى  10ؽ.ـ) والعصور التالية ,فقد
كانت أكبر وأعظـ عاصمة في العالـ وفاقت كؿ المدف اليونانية القديمة والمصرية في السعة

والثراء والفخامة وأصبحت موضع إعجاب كؿ العالـ القديـ وأشتيرت بمكتبتيا الكبرى ودار الحكمة
بيا وقصورىا الممكية العظيمة.

وبرغـ أف اإلسكندرية فقدت كثي ارً مف مظاىر ازدىارىا بعد اتخاذ الفسطاط عاصمة لمصر

اإلسبلمية ,واضمحبلليا نسبياً خبلؿ القروف الثبلثة األولى لميجرة عما كانت عميو فى العصريف
البطممي والروماني ,فقد احتفظت خبلؿ تمؾ القروف بمركزىا الثقافي القديـ ,ومارست نشاطيا

العممي والفني واالقتصادي ,واذا كانت الفسطاط ثـ القطائع ثـ القاىرة قد أصبحت العاصمة

اإلدارية لمصر في العصر اإلسبلمي ,فقد كانت اإلسكندرية العاصمة الفعمية لمببلد طواؿ ىذا
العصر الذي امتد مف الفتح العربي لمصر حتى الفتح العثماني ليا ,وقد وضح ىذا الدور بجبلء

في العصر األيوبي وعصر المماليؾ .وقد أسيمت مدارسيا فى ازدىار العموـ واليندسة والفمسفة
والفمؾ وعموـ الديف ,وقد تحقؽ ذلؾ نتيجة توافد العمماء المسمميف مف مشارؽ األرض ومغاربيا

منذ العصر الفاطمي ,وكاف إلنشاء دار المغاربة ومدرستيـ عمى يد صبلح الديف أثر كبير في

وفود جميور كبير مف عمماء المغرب واألندلس ونزوليـ باإلسكندرية واسياميـ في الحركة

العممية بيا ,ومف ىؤالء العمماء أخذ كثير مف أىؿ اإلسكندرية عموـ الحديث والقراءات والفقو

وعموـ المغة.

وفى العصر الحديث بدأت اإلسكندرية مرحمة جديدة مف حياتيا ,وبعد أف كانت التطورات

التي تتعرض ليا تستغرؽ مئات السنيف أصبحت تحقؽ نمواً كبي ارً في عشرات السنيف ,وفى فترة
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وجيزة مف حياتيا تصؿ إلى مائتي سنة نمت واتسعت مساحتيا اتساعاً ضخماً وتحولت مف مدينة

متواضعة إلى واحدة مف أكبر مدف البحر المتوسط والعالـ العربي.

ويرجع الفضؿ األكبر في نمو اإلسكندرية في العصر الحديث إلى (محمد عمى) الذي حفر ترعة

المحمودية سنة  9899ـ التي وفرت مياه الشرب لسكاف المدينة وزراعة البساتيف في

ضواحييا ,كما أنيا أعادت الشرياف الرئيسي لممواصبلت بيف اإلسكندرية وبقية أنحاء مصر مما

ساعد عمى استعادتيا لمركزىا القديـ منفذاً لتجارة مصر الخارجية.

كما تميزت اإلسكندرية بوفود عدد كبير مف األجانب الذيف أثروا في حياتيا تأثي ارً كبي ارً

وكاف معظميـ مف اليونانييف واإليطالييف والفرنسييف واإلنجميز وتركوا بصمات واضحة عمى
عمارتيا ووظائفيا وثقافتيا أكثر مف أية مدينة أخرى في مصر.

وتعد اإلسكندرية مرك ازً ثقافياً وتعميمياً وسياحياً رئيسياً في مصر ,وقد واكب دورىا الثقافي

نموىا العمراني إلى حد كبير .فقد أنشئت بيا كثير مف دور العمـ خاصة جامعة اإلسكندرية

(9109ـ) وأ سيمت المدينة بتراثيا وبيئتيا ووظائفيا بدور كبير في حضارة مصر الحديثة,
فأخرجت أدباء وعمماء ورجاؿ صحافة وموسيقى وفنوف كما لعبت دو ارً كبي ارً في الحركة الوطنية

المصرية عمى امتداد مراحؿ الكفاح الوطني منذ أواخر القرف التاسع عشر حتى تحقيؽ

االستقبلؿ.

وباإلضافة إلى وظائفيا التجارية والصناعية والثقافية ,فإف اإلسكندرية تعد مف أكبر

المراكز السياحية في مصر ,ويمثؿ االصطياؼ النسبة العظمى مف حركة السياحة بيا ,وقد ساعد
عمى ذلؾ موقعيا الجغرافي المتميز واعتداؿ مناخيا وسيولة اتصاليا بباقي أنحاء الببلد ,ووجود

مناطؽ أثرية ىامة بيا ترجع في معظميا لمعصريف اليوناني والروماني والعصر اإلسبلمي.

وقد تعاظـ دور اإلسكندرية الحضاري في العصر الحديث خاصة عندما تزايدت العبلقات

الدولية في حوض البحر المتوسط واىتماـ دوؿ أوروبا بأقطاره العربية عمى الساحميف األفريقي

معبرً اقتصادياً وثقافياً وحضارياً بيف شماؿ حوض البحر
ا
واألسيوي .وأصبحت اإلسكندرية

المتوسط وجنوبو أو بيف حضارة الغرب المسيحي وحضارة الشرؽ اإلسبلمي وشيدت أكثر مف أية
مدينة مصرية أخرى تأثير الجاليات األجنبية في حياتيا وعمارتيا وجمعت بذلؾ بيف خصائص

مدف وادي النيؿ ومدف البحر المتوسط حتى أضحت عالمية التأثير والتأثر مف خبلؿ موقع متميز
ووظائؼ متعددة وتاريخ عريؽ.
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خبيؼخ اإلسكُدزَخ يف سطىز
يرجع تاريخ جامعة اإلسكندرية إلى سنة  9118عندما أنشئت كفرع مف جامعة القاىرة

(فؤاد األوؿ سابقاً) وكانت تضـ في البداية كميتيف فقط ىما :كمية اآلداب ,وكمية الحقوؽ ,ثـ

صدر بعد ذلؾ مرسوـ ممكي في الثاني مف أغسطس  9109بإنشاء جامعة فاروؽ األوؿ

باإلسكندرية تتكوف مف سبع كميات ىى( :كمية اآلداب-كمية الحقوؽ-كمية الطب-كمية العموـ-

كمية اليندسة-كمية الزراعة-كمية التجارة).

وتحددت رسالة الجامعة منذ إنشائيا في "تشجيع البحوث العممية ,والعمؿ عمى رقى

اآلداب والعموـ فى الببلد" وكاف الدكتور طو حسيف عميد األدب العربي أوؿ رئيس لمجامعة .وقد
تغير أسـ الجامعة بعد عشر سنوات مف إنشائيا؛ أي بعد قياـ ثورة يوليو عاـ  ,9199ليصبح

أسميا جامعة اإلسكندرية .ومنذ ذلؾ الحيف تعاظـ دورىا مف خبلؿ إنشاء كميات وتخصصات
جديدة ,فقد أنشئت بيا كمية الصيدلة ,وكمية التمريض ,وكمية طب األسناف ,كمية التربية ,كمية

السياحة والفنادؽ ,كمية الطب البيطري بإدفينا.

وفى سنة  9181ضمت الجامعة إلييا كميات ومعاىد كانت تتبع جامعة حمواف

باإلسكندرية ,وىى كمية التربية الرياضية لمبنيف ,وكمية التربية الرياضية لمبنات ,وكمية الفنوف
الجميمة ,وكمية الزراعة بمنطقة سابا باشا ,كما ضمت ليا كمية التربية النوعية وكمية رياض
األطفاؿ وكانتا تتبعاف وزارة التعميـ العالي .أما آخر الكميات المستحدثة بالجامعة فيى كمية

الدراسات االقتصادية والعموـ السياسية والتي أنشئت سنة  ,9099وبذلؾ أصبحت جامعة
اإلسكندرية مف أكبر الجامعات المصرية حيث تضـ  90كمية جامعية ,إضافة إلى ثبلثة معاىد

لمدراسات العميا ,وىى معيد الصحة العامة (أنشئ سنة  )9121ومعيد البحوث الطبية (أنشئ

سنة  )9119ومعيد الدراسات العميا والبحوث (أنشئ سنة ,)9119وذلؾ كمو بغرض التوسع فى
الدراسات العميا والبحوث والتدريب في مجاؿ العموـ البحتة والتطبيقية والتجريبية وغيرىا.

وقد تحممت جامعة اإلسكندرية خبلؿ العقديف السابع والثامف مف القرف العشريف

مسئولية توسيع دائرة انتشار التعميـ الجامعي في المحافظات القريبة منيا؛ فقد أنشأت كمية
الطب ,وكمية العموـ ,وكمية التربية في مدينة طنطا والتي أصبحت نواة لجامعة طنطا بعد ذلؾ,
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كما أنشأت كمية لمزراعة فى كفر الشيخ ,وأنشأت كميات لآلداب ,والتجارة والتربية والزراعة والطب
البيطري في دمنيور ,وكانت فرعاً لجامعة اإلسكندرية ما لبث أف تحوؿ إلى جامعة مستقمة باسـ

جامعة دمنيور.

وقد أمتد تأثير جامعة اإلسكندرية -غرباً -في الساحؿ الشمالي حيث أنشأت كميات

لمتربية ولمسياحة واآلثار والمغات والتربية الرياضية في مرسى مطروح ,وأصبحت ىذه الكميات
فرعاً تابعاً لمجامعة ويرأسو نائب لرئيس الجامعة في ىذه المنطقة النائية في الصحراء الغربية

لمصر.

أما خارج مصر ,فقد أسيمت جامعة اإلسكندرية بدور كبير في نشر التعميـ في الوطف

العربي مف خبلؿ دورىا التاريخي البارز في إنشاء جامعة بيروت العربية سنة  ,9120فقد

ساندت مصر فكرة إنشاء الجامعة اقتصاديا ,وتبنتيا جامعة اإلسكندرية أكاديمياً ,حيث حدد تمؾ

العبلقة رباط أكاديمي عممي حدده النظاـ األساسي لجامعة بيروت العربية عمى نحو ال يمس
االستقبلؿ الكامؿ ليا في شئونيا العممية واإلدارية والمالية ,وفى سبيؿ ذلؾ كانت جامعة

اإلسكندرية تمنح الدرجات العممية لخريجي جامعة بيروت العربية ,وتزودىا بأعضاء ىيئة

التدريس ,وتعتمد الموائح الداخمية بكمياتيا ,واستمرت تمؾ العبلقة عمى امتداد نحو نصؼ قرف,

وأصبحت مقتصرة اآلف عمى تزويدىا باألساتذة المتخصصيف المعاريف والمنتدبيف بعد أف تكاممت

لجامعة بيروت العربية المقومات الجامعية في التخصصات المختمفة.

وقد واصمت جامعة اإلسكندرية رسالتيا في أفريقيا كذلؾ حيث أنشأت فرعاً ليا في مدينة

تونج -بدولة جنوب السوداف يتكوف-حالياً-مف أربع كميات ىي الزراعة ,والطب البيطري,
والتربية ,والتمريض .وفرعاً آخر في مدينة أنجامينا بدولة تشاد ,يضـ في الوقت الحاضر كميتيف

فقط ىما كمية الطب البيطري ,وكمية الزراعة .وتضع جامعة اإلسكندرية في إستراتيجيتيا التوسع
في كميات ىذيف الفرعيف والتعاوف مع دوؿ أخرى في المجاؿ األكاديمي ,والتعميمي ,وذلؾ كمو

تحقيقاً لرسالتيا وعطائيا الدائـ في خدمة العمـ واإلنسانية.
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اجلبيؼخ ويكتجخ اإلسكُدزَخ
تقع مكتبة اإلسكندرية الجديدة بيف البحر ومجمع الكميات النظرية بجامعة اإلسكندرية,

بمنطقة الشاطبى ,وتطؿ واجيتيا الشمالية عمى البحر المتوسط عند لساف السمسمة .وموقع
المكتبة الجديد ىو ذاتو موقع البروكيوـ (الحى الممكى القديـ المنتمى لمحضارة اليونانية

الرومانية) كما تدؿ عمى ذلؾ الحفريات األثرية التى أجريت بالمنطقة عاـ .9111

وقد أنشئت مكتبة اإلسكندرية القديمة منذ أكثر مف  9100سنة عمى يد بطميموس األوؿ سنة

 988قبؿ الميبلد ,وكاف األساس فييا أف تكوف أكاديمية عممية تجتذب كبار العمماء والمفكريف
ثـ ألحقت بيا مكتبة ,اتسعت ونمت لتشمؿ المعارؼ فى كؿ العالـ القديـ ,ولقد حوت المكتبة فى

أوج مجدىا  100.000مخطوط.

ومنذ تأسيسيا انفتحت المكتبة عمى كؿ الحضارات ,حيث تمت بيا أوؿ ترجمة لمعيد

القديـ مف العبرية إلى اليونانية ,كذلؾ ُوضعت بيا أسس اليندسة والفمؾ والرياضيات والجغرافيا
وعموـ المكتبات .وكاف أوؿ حريؽ أصاب المكتبة عمى يد يوليوس قيصر عاـ  08قبؿ الميبلد
خبلؿ حرب اإلسكندرية .وتـ حرؽ ما تبقى منيا في السرابيوـ عاـ 119ـ.

وكانت جامعة اإلسكندرية صاحبة الفضؿ في النداء بفكرة إحياء مكتبة اإلسكندرية ,وقامت بالفعؿ

بتخصيص األرض وبناء مركز المؤتمرات في ذلؾ الموقع المتميز عند السمسمة ,ثـ تبنت الدولة

المشروع كمشروع قومي.

وقد شارؾ اليونسكو بالدعوة لممشروع بنداء عاـ  ,9181ونظـ مسابقة معمارية شاركت

فييا مئات المكاتب المعمارية مف عشرات الدوؿ واختير أفضؿ التصميمات .وقد بدأ التنفيذ عاـ
 ,9119وتـ افتتاح المكتبة رسمياً في  92أكتوبر  ,9009وذلؾ بحضور العديد مف مموؾ
ورؤساء العالـ ,خاصة الدوؿ التي ساىمت في دعـ وتأييد المشروع ,باإلضافة إلى صفوة مف

الشخصيات المصرية والعالمية البارزة.

وتيدؼ المكتبة في تجمييا الجديد إلى أف تكوف نافذة لمصر عمى العالـ ,ونافذة لمعالـ

عمى مصر ,تمبية لمتحدي الرقمي المعاصر ,ومرك ازً لمحوار الحضاري .لتكوف مكتبة اإلسكندرية

الجديدة ,كما كانت مكتبة اإلسكندرية القديمة ,منارة لمفكر ,وممتقى لحوار األمـ والحضارات,

ومرك ازً لمبحث والتوثيؽ ,ومفخرة لمصر ولمعالـ أجمع.
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ويضـ مجمع مكتبة اإلسكندرية :المكتبة الرئيسية ,مكتبة طو حسيف ,مكتبة النشء,
مكتبة الطفؿ ,مكتبة الوسائط المتعددة ,الموارد اإللكترونية ,أرشيؼ االنترنت ,المخطوطات
والكتب النادرة ,المتحؼ األثري ,متحؼ الخطوط ,متحؼ العموـ ,القبة السماوية ,قاعة
االستكشاؼ ,المعيد الدولي لدراسات المعمومات ,مركز الدراسات والبرامج الخاصة ,مركز

المخطوطات ,المركز القومي لتوثيؽ التراث الثقافي والطبيعي ,مركز الخطوط ,مركز دراسات
اإلسكندرية والبحر المتوسط ,مركز الفنوف ,مركز المؤتمرات والخدمات الممحقة بو.
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زؤَخ خبيؼخ اإلسكُدزَخ
تتطمع جامعة اإلسكندرية عمي إستعادة المكانة التاريخية لمدينة المعرفة األشير في

العالـ وتحقيؽ نقمة نوعية شاممة في مختمؼ مجاالت المعرفة ,في إطار مف القيـ اإلنسانية
النبيمة ,بما يمكنيا مف تبوء مكانة ريادية في محيطيا الوطني والعربي واألفريقي والمتوسطي

والعالمي.

زسبنخ خبيؼخ اإلسكُدزَخ

جامعة اإلسكندرية مؤسسة وطنية تعميمية بحثية تنموية متكاممة ,ورائدة في إنتاج
المعرفة وجمعيا ونشرىا  ,تؤكد عمي بناء إنساف عصري وتأىيمو معرفياً ومينياً ونفسياً وحضارياً
ليسيـ في تقدـ ورقي المجتمع  ,ويكوف قاد ارً عمي تبوء مواقع قيادية في كافة قطاعات

ومستويات العمؿ كـ تتيح فرص التعميـ المستمر لمف يرغب مف أفراد المجتمع دوف تمييز ووفقاً

لمتطمبات الجودة الشاممة.

القيـ:

 اإلبداع واإلبتكار :توفير المناخ الداعـ والمحفز عمي إكتشاؼ المعارؼ وتطبيقيا
واحتضاف مبادرات التطوير وتشجيعيا.

 الجودة والتميز :اإللتزاـ بمعايير الجودة وفقاً لممرجعيات العالمية في كؿ مخرجات
الجامعة التعميمية والبحثية والمينية والثقافية بما يحقؽ التميز والتنافس الحميد.

العمؿ الجماعي وروح الفريؽ :خمؽ المناخ وثقافة مؤسسية تشجع عمي العمؿ الجماعي وتنمي
روح الفريؽ.

اإل نتماء واإل لتزاـ :اإلعتزاز بالموروث الثقافي والحضاري والحفاظ عميو وااللتزاـ بالمواثيؽ
األخبلقية والتقاليد الجامعية.

حرية الفكر :دعـ الحرية األكاديمية في إطار مف المسئولية المجتمعية واحتراـ الرأي اآلخر

وتشجيع التنوع الفكري ,وترسيخ ثقافة التسامح.

 العدالة وتكافؤ الفرص :تمتزـ الجامعة بإتاحة فرص متساوية لمجميع دوف تمييز عمي
أساس الديف أو العرؽ أو النوع أو السف.
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انتؼسَف ثكهُخ انززاػخ

كلية الزراعة

تعتبر جامعة اإلسكندرية منارة لمعمـ ومف أىـ معالـ مدينة اإلسكندرية,

كما تعد شعاع لمعمـ والمعرفة .حيث تخرج كؿ عاـ أفواجاً مف الجامعييف في التخصصات

المختمفة يساىموف في النيضة الثقافية واألجتماعية والصناعية والزراعية لمصر والببلد العربية
واألفريقية وغيرىا ,وتعتبر جامعة اإلسكندرية رم ازً لمدينة اإلسكندرية التي تـ بنائيا في عاـ

 919ؽ.ـ .لتصبح عاصمة مصر في ذلؾ الوقت ,وسميت باإلسكندرية نسبة إلي اإلسكندر
األكبر المقدونى الذى قاـ بتأسيسيا ,واإلسكندرية عروس البحر األبيض المتوسط وأكبر موانئ

مصر ولفترة طويمة مف الزماف تعتبر اإلسكندرية شعاع العمـ والمعرفة وذلؾ لمكتبتيا القديمة.
(مكتبة اإلسكندرية والتى تـ إحياؤىا لتكوف مكتبة اإلسكندرية الحالية) ودائماً حازت اإلسكندرية
عمي صدارة األدب والفف والعموـ عبر العصور ,ويرمز لجامعة اإلسكندرية الحديثة بشعار مميز

ىو فنار اإلسكندرية القديـ.

أنشأت كمية الزراعة في أغسطس عاـ  9109بمدينة دمنيور ثـ إنتقمت إلي مدينة
اإلسكندرية عاـ  9101ومنذ ذلؾ اليوـ وىي في مكانيا الحالى بعد تطويرىا وتوسيعيا وتعتبر
زراعة اإلسكندرية كمية ذات طابع خاص حيث تمنح درجة البكالوريوس في العموـ الزراعية في

ثماف برامج وخمسة عشر توجياً فرعياً لمطالب حؽ االختيار منيـ ,ىذا باالضافة لدرجات الدبموـ
والماجستير والدكتوراه في ىذه التخصصات المختمفة.

واختارت الكمية لعمميا منذ نشأتيا في عاـ  9109الموف األزرؽ لخمفية العمـ

وا لذى يعطى روح مدينة اإلسكندرية والرمز الذىبى لشعار الكمية ويرمز شعار الكمية
إلي مجاليا التعميمي واىتماماتيا البيئية لتصبح شارة معبرة عف كميتنا الحبيبة.
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فسوع كهُخ انززاػخ
تتميز كمية الزراعة بتطورىا المستمر ودورىا القومى واألقميمى والدولى وكاف ليػا السػبؽ فػى
إنشاء فروع عديدة ليا ,لػيس عمػى المسػتوى القػومى فقػط ولكػف عمػى المسػتوى األفريقػى عمػى
وجو الخصوص.
بدأت كمية الزراعة بإنشاء فرع الكمية بدمنيور والتى أصبحت األف كمية مستقمة ضمف كميات
جامعة دمنيور .وأعقػب ذلػؾ أفتتػاح فػرع كميػة الزراعػة بفوكػو – محافظػة مطػروح عػاـ 9002
والذى أستقؿ أيضاً أعتبا ارً مػف عػاـ  .9090وفػرع الكميػة بمدينػة انجيمبنػا عاصػمة دولػة تشػاد
أعتبػػا ارً مػػف عػػاـ  9001وحتػػى األف ,وأخيػػ ارً فػػرع الكميػػة بمدينػػة تػػونج ػػػػػ واليػػة واراب بجنػػوب
السػػوداف ويقػػوـ الطػػبلب حاليػاً بالدراسػػة بمقػػر الكميػػة باإلسػػكندرية لحػػيف إكتمػػاؿ إنشػػاءات الفػرع
بالسوداف.

فسع كهُخ انززاػخ مبدَُخ اجنًُُب ػبصًخ دونخ تشبد

تـ إنشاء الفرع بالقرار الجميورى رقـ  100لسنة  9001والذى ينص مف خبل ؿ بنوده عمى
إنشاء فرع لجامعة اإلسكندرية بمدينة انجمينا بدولة تشاد.
عمى اف يصبح مركز عممياً متمي ازً عمى المستوى األفريقى إلعداد كوادر بشرية تتناسب وأماؿ
المجتمع التشادى والمجتمع االفريقى فى تحقيؽ تنمية مستدامة.

فسع كهُخ انززاػخ مبدَُخ تىَح والَخ وازاة جبُىة انسىداٌ

نظ ػ ارً ألف جامعػػة اإلسػػكندرية منػػذ سػػبعينيات القػػرف الماضػػى قػػد خرجػػت الكثيػػر مػػف الك ػوادر
العممية لشعبنا فى جنوب السوداف فقد كاف لكثير مف األخوة فى الجنوب والخريجيف مف مختمػؼ
كميات جامعة اإلسكندرية طمباً إلنشاء فرع لجامعة اإلسكندرية فى جنوب السوداف.
ومنذ ذلؾ الوقػت تبػذؿ الجيػود مػف أجػؿ تحقيػؽ ىػذة األمنيػة لشػباب جنػوب السػوداف وبػدأت
تتحوؿ الفكرة إلى حقيقة.
وتتخػػػذ حاليػػػاً اإلجػػػراءات النيائيػػػة إلنشػػػاء فػػػرع كميػػػة الزراعػػػة تحػػػت مسػػػمى كميػػػة الزراعػػػة
األستوائية والموارد الطبيعية" بمدينة تونج والية واراب  -جنوب السوداف .وتتركز الدراسة بيا فى
مجاؿ اإلنتاج النباتى والموارد الطبيعية ومجاؿ اإلنتاج الحيوانى والسمكى.
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زؤَخ كهُخ انززاػخ
"تتطمع الكمية إلى تحقيؽ التميز فى التنمية الزراعية عمى النطاؽ القومى واإلقميمى

واإلفريقى والعالمى".

زسبنخ كهُخ انززاػخ
" اإلسياـ في تنمية الكفاءات المعرفية والبحثية التى تواكب المعايير الدولية مما يجعميا
قادرة عمى اإلبتكار واإلبداع لمقابمة إحتياجات نشاط المنظمات اإلنتاجية والبيئة المحيطة محمياً

واقميمياً وافريقياً".

أهداف كهُخ انززاػخ

(قطبع شئىٌ انتؼهُى وانطالة)
 .9تطوير البرامج التعميمية المتاحة بالكمية واستحداث برامج جديدة.
 .9تعظيـ القدرة التنافسية لخريج الكمية.
 .1دعـ األنشطة الطبلبية بمجاالتيا المختمفة.
 .0تنمية الموارد المالية والمادية لمكمية لخدمة العممية التعميمية.
 .9زيادة الترابط بيف الكمية كبيت خبرة مع المجتمع المحيط.
 .2الترويج ألقساـ الكمية المتميزة إقميمياً لجذب الطبلب عمى المستوى المحمى واإلقميمى
واألفريقى.

 .1إستحداث فرص جديدة لمتوجو اإلقميمى وخاصة األفريقى بدوؿ حوض النيؿ.
 .8رفع كفاءة كافة القطاعات البشرية بالكمية عمى الصعيد األكاديمى واإلدارى.
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انقُى األخالقُخ واألػساف اجلبيؼُخ نهطالة
جببيؼخ اإلسكُدزَخ
وإقساز اإلنتزاو ثهب طىال اندزاسخ ثبجلبيؼخ
ــــ ـــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــ
تُعد جامعة اإلسكندرية إحدى الجامعات الحكومية التي تحددت رسالتيا منذ إنشائيا عاـ
9109ـ فى كؿ ما يتعمؽ بالتعميـ الجامعي والبحث العممي فى سبيؿ خدمة الوطف مف خبلؿ
تعميـ أبنائو تعميماً عالياً ُمتمي ازً ,وتزويد المجتمع بالمتخصصيف والفنييف والخبراء فى ُمختمؼ
المزود بأصوؿ المعرفة ,وطرؽ التفكير العممي السميـ اعتمادا
المجاالت ,وذلؾ بإعداد الطالب ُ
عمى القيـ األخبلقية الرفيعة لصنع مستقبؿ الوطف وخدمة اإلنسانية.
والطالب ىو محور العممية التعميمية ,وتتضافر جيود أعضاء ىيئة التدريس والعامميف
لبلرتقاء بو مف خبلؿ التعميـ العالي في مجاالت التخصص المختمفة اعتمادا عمى قيـ أخبلقية

وأعراؼ جامعية يمتزـ بيا الطالب طواؿ دراستو بالجامعة ,وىى في ُمجمميا تعد ميثاقاً أخبلقياً
وجزءاً مف المنظومة األكاديمية المتميزة والتي يسعى الطالب مف خبلليا إلى طمب العمـ

المبدع مف خبلؿ معايير ثقافية وأخبلقية متكاممة محترماً في ذلؾ قانوف
وممارستو التفكير ُ
الحر ُ
الجامعة ولوائحيا  ,وممتزماً بالمبادئ القويمة تجاه أساتذتو والعامميف بالجامعة الذيف تتكامؿ

جيودىـ جميعاُ مف أجؿ خدمة الطالب واعداده عممياً ونفسياً وبدنياً ليكوف مواطناً صالحاً ًيسيـ

مع أقرانو في تطور المجتمع وتقدمو.
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حقىق انطبنت اجلبيؼٍ
يتمتع الطبلب بجامعة اإلسكندرية بمجموعة مف الحقوؽ أبرزىا:


حؽ الحصوؿ عمى الميارات التعميمية والتفكيرية التي تساعد عمى بناء الذات والنجاح
والتفوؽ في المسيرة الجامعية.



المساواة في المعاممة واالستفادة مف الخدمات المتاحة بالجامعة وعدـ التمييز بيف



حؽ الشكوى والتظمـ في أي أمر جامعي عبر إدارة الكمية.

الطبلب بسبب العرؽ أو النوع أو الديانة أو الخمفية االجتماعية أو غيرىا.


حؽ الحصوؿ عمى الرعاية العممية والدعـ المقرر لمطبلب المتفوقيف عممياً ,والمتميزيف



الحؽ في تقديـ االقتراحات واألفكار التي تُسيـ في تطوير األداء التعميمي ,أو الخدمات
واألنشطة الجامعية.



الحؽ في ممارسة األنشطة الطُبلبية ,والتعبير عف القدرات الذاتية الكامنة وتطويرىا



حؽ الحصوؿ عمى المعمومات الخاصة بالنشاط الطبلبي بالكمية والجامعة ,وكذلؾ

في األنشطة الطبلبية.

عبر االشتراؾ في ىذه األنشطة.

الموائح والقوانيف المرتبطة بو وبالعممية التعميمية مثؿ أىداؼ المقررات الدراسية,
وطرؽ التقويـ ومواعيد األمتحانات والوضع الدراسي ولوائح الغياب وغيرىا.



عدـ التدخؿ في شئونو الخاصة والمحافظة عمى خصوصياتو وسرية معموماتو



حرية البحث العممي في الموضوعات المختمفة لؤلغراض العممية بما يتفؽ مع الضوابط

الشخصية.



المجتمعية وأعتبارات المصمحة القومية.
األخبلقية و ُ
حؽ الطالب في الحصوؿ عمى أي معمومات أو بيانات تتعمؽ بتحصيمو الدراسي وانجازه



أستثمار الحياة الجامعية في االستزادة بالعمـ والمعرفة وبناء الذات.

التعميمي وفؽ األصوؿ المتعارؼ عمييا والتي تقرىا الجامعة.
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خطىاد تسدُم انطالة ادلستددٍَ
مرحباً بؾ في جامعة اإلسكندرية – واحدا مف أبنائيا األعزاء – ويسرنا اف تستقبمؾ
متمنية لؾ النجاح والتوفيؽ مع رجاء التوجو إلى مكتب شئوف الطبلب المستجديف ,لتسميـ الممؼ
الخاص بؾ والذي يحتوي عمى:


أصؿ شيادة الثانوية العامة  +صورة منيا.



أصؿ شيادة الميبلد  +صورة منيا.



عدد ( )8صورة شخصية وكتابة االسـ مف الخمؼ.



صورة مف بطاقة الرقـ القومي لمطالب.



صورة مف بطاقة الترشيح.



مظروؼ مف (شئوف الطبلب)  +سداد الرسوـ المطموبة.



أستمارة  2جند لمطبلب الذكور مف مديرية أمف اإلسكندرية.



البطاقة العسكرية ( )2جند لمواليد  8998وما قبميا مف قسـ الشرطة التابع ليا
الطالب.
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انجطبقخ اجلبيؼُخ وأهًُتهب
تستخدـ البطاقة الجامعية في دخوؿ الحرـ الجامعي وىي داخؿ الحرـ الجامعي تعادؿ
الرقـ القومي خارج أسوار الجامعة ,فيي بطاقة التعريؼ المعترؼ بيا داخؿ الكمية ,وتمثؿ أىمية
كبيرة لحاجتؾ ليا عند دخوؿ الحرـ الجامعي واستعارة الكتب وحضور الدروس النظرية والعممية
والتعامؿ مع إدارات الكمية المختمفة ,فأحرص عمى حمميا معؾ دائما وحافظ عمييا مف الضياع
وأحفظ دائما الرقـ المتضمف ليذه البطاقة ويسمى(رقـ الطالب) ألنو سيطمب منؾ لمتعريؼ
بنفسؾ ...ولمحصوؿ عمييا عميؾ أوالً إجراء الكشؼ الطبي ,ثـ سداد المصروفات الدراسية والتي
يجب أف تؤدى عمى دفعة واحدة قبؿ بدء الدراسة طبقاً لممادة  271مف قانوف تنظيـ الجامعات.
وىذه المصروفات تخصص لمخدمات التي تؤدى لمطالب وىى:
 -9رسوـ المختبرات وتأميف المعامؿ.

 -9رسوـ المكتبة.

 -1رسوـ الخدمات الطبية.

 -0رسوـ التأميف ضد الحوادث.

 -9رسوـ أتحاد الطبلب.

- 28 -

قىاػد انتدُُد


يمتزـ كؿ طالب بمغ سف السادسة عشرة مف عمره بضرورة تقديـ البطاقة المدنية (الرقـ
القومي) لمسئوؿ التج نيد بالكمية لتسجيؿ بياناتيا بسجؿ التجنيد عند االلتحاؽ بالكمية

طبقاً لمقانوف رقـ  920لسنة  9120المعدؿ بالقانوف رقـ  99لسنة .9129


ال يقبؿ أي طالب تجاوز سف التاسعة عشر إال بعد تقديـ بطاقة الخدمة العسكرية التي

أستمميا مف مندوب التجنيد بالقسـ أو المركز لتسجيؿ بياناتيا بالسجؿ وتحري

النموذج  9واعتماده لكؿ طالب يستحؽ التأجيؿ لسف  98أو 10عاماً حسب األحواؿ.


يتـ فصؿ الطالب الذي يتجاوز أمد التأجيؿ أو اإلعفاء واخطار مكتب االتصاؿ عنو,

عدا طمبة السنوات النيائية الذيف بمغوا أقصى أمد لمتأجيؿ ليـ ويتـ تأجيؿ تجنيدىـ

لنياية العاـ.


يمزـ تقديـ األصؿ لمكمية وال يجوز تسميميا ألصحابيا إال بعد التخرج.

بالنسبة لقواعد التجنيد تقوـ إدارة شئوف الطبلب بتنفيذ ومتابعة اآلتي:


متابعة الحاالت التجنيدية لمطبلب مف خبلؿ سجؿ التجنيد الخاص بكؿ مستوى.



متابعة تواريخ ميبلد الطبلب وتواريخ شيادات اإلعفاء المؤقتة.



إنذار الطبلب عند زواؿ سبب التأجيؿ أو اإلعفاء الخاص بيـ.



إعداد قرار الفصؿ في حالة عدـ تحديد الموقؼ مف التجنيد رغـ اإلنذار لمطبلب الذيف

تجاوزوا السف القانوني مف أصؿ وثبلث صور ثـ يخطر مكتب االتصاؿ العسكري
باألصؿ وتحفظ صورة بممؼ الطالب وصورة بالقسـ لمتفتيش السنوي وصورة لمطالب.


تسييؿ عمؿ لجنة التفتيش العسكري لمتفتيش عمى سجبلت التجنيد بالقسـ.



إخطار الكنتروالت بأسماء الطبلب المفصوليف.
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إخساءاد انقجىل ثبدلدٌ اجلبيؼُـخ
تبدأ أعماؿ مكتب التنسيؽ لئللتحاؽ بالمدف الجامعية ألى عاـ جامعى وبالنسبة
لمطبلب القدامى والطبلب المستجديف طبقاً لمراحؿ مكتب تنسيؽ القبوؿ لمجامعات وعميو:
 .9يفتح مكتب التنسيؽ اعتبا ارً مف 8/9وحتى 8/19مف كؿ عاـ بالمدف الجامعية.
 .9يتـ العمؿ مف الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة ظي ارً ما عدا أياـ العطبلت
الرسمية.

 .1تصرؼ أستمارة اإل تحاؽ لمطبلب الناجحيف فقط دوف الموقع عمييـ جزاءات مع إستيفاء
كافة البيانات مف الكمية.
اء لولي
 .0مراعاة عدـ الكشط أو التعديؿ في بيانات األستمارة وايضاح عنواف المراسبلت سو ً
األمر أو الضامف وفي حالة ثبوت أي بيانات غير صحيحة سيتـ إستبعاد الطالب حتى
ولو كاف قد تـ قبولو إلدال ئو ببيانات غير صحيحة ,وفي حالة تغيير العنواف يتـ اإلببلغ
فو ارً إلدارة المدف.
 .9يتـ صرؼ األستمارات مف إدارة المدف الجامعية طمبة وطالبات بالكمية.
 .2شراء مظروؼ األقامة ال يعد موافقة نيائية عمى اإلقامة.

المستندات واألوراؽ المطموب توافرىػا

 .9إفادة النجاح مف الكمية بيا تقديرات النجاح.
 .9إعتماد األستمارة مف شئوف الطبلب.

 .1ختـ شعار الجميورية بالنسبة لمضامف.

 .0صورة البطاقة الشخصية لمطالب  +صورة بطاقة ولي األمر.
 .9عدد  2صورة شخصيػة حديثػة.

 .2صورة بطاقة الترشيح بالنسبة لمطبلب الجػدد.
 .1يصرؼ مظروؼ اإللتحاؽ مقابؿ الرسوـ المقررة.
 .8تعمف نتيجة قبوؿ طمبات اإللتحاؽ بعد إعتمادىػا مف المشرؼ العاـ عمى المدف والتغذية.
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صُدوق انتكبفم األختًبػً نهطالة
رئيس مجمس اإلدارة :وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطػػػػػبلب
أميف الصنػػدوؽ :رئيس قسـ رعاية الشػػػػباب

أعضاء الصندوؽ :األخصائييف االجتماعيف بقسـ رعاية الشباب
يقوـ الصندوؽ بمساعدة الطبلب الذيف يستحقوف اإلعانة بعد استيفاء األوراؽ المطموبة وبحث

حالتيـ وتكوف المساعدة في الصور اآلتية:

تسديد الرسوـ الدراسية ,إعانة كتب ,عمؿ النظارات الطبية ,إعانة الكوارث ,إعانة الوفاة,

مساعدات خاصة.

كيفية الحصوؿ عمى مساعدات مف صندوؽ التكافؿ االجتماعي؟
 .9يتـ سحب االستمارة المخصصة مف مكتب رعاية الشباب.

 .9تُختـ اإلستمارة مف إدارة شئوف الطبلب (الدور األرضي مبنى اإلدارة).
 .1تقدـ اإلستمارة لمكتب رعاية الشباب مرفقاً معيا المستندات التالية:

أ -صورة معتمدة مف مفردات المرتب الخاصة بالوالد ,أو صورة مف سركي المعاش إذا
كاف الوالد بالمعاش أو متوفى.

ب -بحث اجتماعي مف وحدة الشئوف االجتماعية التابع ليا سكف الطالب معتمدة إذا
كاف الوالد يعمؿ مزارعاً أو باألعماؿ الحرة.

ج -بطاقة الرقـ القومي لولي األمر مع صورة منيا.

د -صورة مف شيادة ميبلد األخوة أو بطاقة التمويف لؤلسرة.
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إدازاد تهى انطبنت

تضـ الكمية عدة إدارات تختص كؿ واحدة منيا بجزء مف المياـ سواء كانت تعميمية أو
بحثية أو غيرىا ومف أىـ اإلدارات التي سوؼ تتعامؿ معيا إدارة الشئوف التعميمية (شئوف

الطبلب) منذ بداية قبولؾ بالكمية ويجب أف تعمـ بأنؾ أصبحت أحد أفراد أسرة الكمية ولؾ أف تبدي
رأيؾ واقتراحاتؾ .ىذا باإلضافة الى إدارة رعاية الشباب وىي القناة الرسمية لممارسة نشاطؾ في
كافة المجاالت المتاحة كما سيأتى فيما بعد ,ىذا باإلضافة الى العديد مف اإلدارات األخرى التي

أنشأت مف أجؿ ُحسف سير العممية التعميمية.

( )1إدازح شئىٌ انتؼهُى وانطالة
 خصصت ىذه اإلدارة لمساعدة الطبلب في إنياء إجراءات االلتحاؽ بالكمية وتعريفيـ بيا.

 تعنى برعاية شئونؾ التعميمية ,فبل تتردد في مراجعتيا لئلجابة عمى أي سؤاؿ أو لحؿ أية
مشكمة أكاديمية.

 مساعدة الطبلب المستجديف عمى فيـ الجدوؿ الدراسي واستبلـ نسخو منو.

 توجيو وارشاد طبلب الكمية فيما يتعمؽ مف تسجيؿ واضافة وحذؼ ومعادلة المقررات
الدراسية.

 تختص بإرساؿ كؿ المعمومات البلزمة لمتسجيؿ والحذؼ واإلضافة في كؿ فصؿ دراسي
لممرشديف األكاديمييف في شتى األقساـ وتزودىـ بكشوفات درجات الطبلب في كؿ فصؿ

دراسي والتنسؽ مع وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطبلب في كؿ ما يخص مستقبمؾ

الدراسي األكاديمي ...ومف أىـ األعماؿ التي تقوـ بيا شئوف تعميـ والطبلب إعداد ومتابعة
تحديث ممفات الطبلب.

 تقوـ بإعداد جداوؿ األمتحانات بشكؿ يكوف مناسبا لمطبلب مع تييئة القاعات المبلئمة
ليـ.

 يتـ الحصوؿ عمى البطاقة الجامعية مف إدارة شئوف التعميـ والطبلب لممستوى األوؿ.
 التوجو إلى مكتب شئوف الطبلب لممرحمة الخاصة بؾ ألي سؤاؿ أو أستفسار.

 جميع اإلدارييف مسئوليتيـ مساعدتؾ فى جميع شئونؾ التعميمية فبل تتردد فى أف تتواصؿ
معيـ.
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( )2إدازح زػبَخ انشجبة
رعاية الشباب ىى واحة االنطبلؽ إلبداع الطبلب فيناؾ العديد مف االنشطة الثقافية,

االجتماعية ,العممية ,الفنية ,الجوالة ولكؿ نوع مجاالتو المختمفة فاحرص عمى االستفاده منيا
فى تنمية مواىبؾ وقدراتؾ الذاتية وبناء شخصيتؾ وتمثيؿ كميتؾ فى مسابقات الجامعة المختمفة.

أوال :إدارة األسر:

إف األسر تنظيـ ينمى روح التعاوف بيف الطبلب وأساتذتيـ وبينيـ وبيف بعض وتؤدى إلى

تنمية معاني اإلخاء والصداقة واأللفة والمحبة وما تحمؿ ىذه الكممات مف معاني ومف أىدافيا-:



توطيد الروابط األسرية بيف طبلب الجامعة وأساتذتيـ رواد األسر بالكميات المختمفة.
تدعيـ وغرس قيـ االنتماء داخؿ مجتمع الجامعة لدى الطبلب.



توطيد معنى إيثار الكؿ عف الذات والتنازؿ عف الرغبات والمصالح الشخصية مف



مساعدتو الطبلب فى بناء شخصيتيـ لينفعوف أنفسيـ وأسرىـ ومجتمعيـ وبيئتيـ



صقؿ واكتشاؼ المواىب والقدرات وميارات الطبلب فى كافة األنشطة المتاحة

أجؿ مصمحة الجماعة.

المحيطة وبالتالي وطنيـ.
ولضماف ذلؾ تقوـ.

ثانياً :إدارة النشاط الرياضى:

ىى اإلدارة المعنية برفع مستوى المياقة البدنية لمطبلب واالرتقاء بمستوى الرياضة

واكتشاؼ الميارات واالبطاؿ بيف الطبلب.


بث الروح الرياضية بيف الطبلب والعمؿ عمى رفع مستوى الرياضة بينيـ والربط
الكامؿ مع لجنة النشاط الرياضى باتحاد الطبلب.

 دعـ النشاط الداخمى سواء (طمبة – طالبات ) الذى يخدـ قاعدة عريضة كبرنامج
اساسى مع توفير اإلداوات واالمكانيات لموصوؿ لممستوى المرجو.

 تنظيـ برامج النشاط الرياضى بالجامعة واالشراؼ عمى تنفيذىا بما يحقؽ حسف سيرىا
إدارياً وفنياً.

 إعداد وتنظيـ الميرجانات الرياضية والقاءات بيف فرؽ الجامعة والييئات الخارجية.
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 التنسيؽ بيف برامج النشاط المركزى واالمركزى لوصوؿ الى اقصى معدؿ لتشغيؿ
المبلعب والمنشئات الرياضية.

ثالثاً :إدارة المنشأت والمبلعب:

اإلشراؼ عمي جميع موظفي وعماؿ المبلعب والمراكز الرياضية التابعة لمجامعة ومتابعة

األعماؿ الموكمة إلييـ.

رابعاً :إدارة النشاط الثقافى:

 -9تنظيـ جميع اوجة النشاط الثقافى لمواكبة كافة المناسبات الوطنية والدينية بعقد
الندوات والمحاضرات واالجتماعات والمؤتمرات واقامة الميرجانات واعداد النشرات
والمطبوعات التي مف شأنيا تعريؼ الطبلب بمجريات األمور وما يدور داخؿ الببلد

وخارجيا وتزويدىـ بالثقافة العامة.

 -9رعاية الممتازيف والموىوبيف مف الطبلب في النواحي الثقافية والعممية والدينية وتنظيـ
المسابقات في كافة المجاالت األدبية والروحية والدينية وابراز أعماليـ األدبية وطبعيا

ونشرىا عمى مستوى الجامعة والجامعات.

 -1تنظيـ وتنفيذ المسابقات الثقافية التي تشمؿ الميارات المغوية في:

(القصة  -المقاؿ – الشعر – الزجؿ – الخطابة – التأليؼ المسرحي).

خامساً :إدارة النشاط الفنى:

 -9تشجيع النشاط الفني لمطبلب وتوسيع قاعدة الممارسيف لو وتوجييو بما يتفؽ مع
أغراضو السامية إلشباع ميوؿ الشباب وربط ىذا النشاط بالحياة الجامعية ويعبر عنيا

ويرقي بيا ويساىـ في أف ينفعؿ الشباب باألحداث القومية.

 -9العمؿ عمي إتاحة الفرص لتنمية الميارات وقدرات الموىوبيف مف الطبلب في ىذا
المجاؿ ورفع مستوي إنتاجيـ.

 -1إعداد الفرؽ الفنية المتنوعة وتدبير اإلمكانيات واألدوات البلزمة لمزاولة نشاطيا.

 -0توفير االالت الموسيقية الحديثة وانشاء مراكز تدريب وتعميـ لمطبلب الموىوبيف فى
كافة المجاالت الفنية عمى أيدى متخصصيف.
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 -9إنشاء ورش عمؿ لتعميـ الطبلب فنوف التمثيؿ واإلخراج والمسرح والتصوير
الفوتغرافى.

 -2نشر الثقافة الفنية مف خبلؿ عروض ومحاضرات وندوات يدعي لتقديميا
المتخصصوف والفنانوف ويستعاف فييا بالوسائؿ السمعية والبصرية لتنمية معرفة

الشباب باالتجاىات الفنية الحديثة وترقية الذوؽ الفني العاـ بينيـ.

 -1إعداد المسابقات الفنية في األنشطة المتنوعة واقامة المعارض التي تبرز النشاط
الفني وتنظيـ العروض الفنية.

سادساً :إدارة النشاط اإلجتماعى والرحبلت:

 -9تشجيع النشاط اإلجتماعى لمطبلب وتيسير الخدمات اإلجتماعية ليـ والعمؿ عمى نشر
روح التعاوف واالخاء فيما بينيـ.

 -9تنظيـ برنامج رحبلت بأسـ "أعرؼ بمدؾ" لتعريؼ الطبلب بأثار ببلدىـ واألماكف
الطبيعية والمحميات لزيادة المعرفة واإلنتماء.

 -1تنظيـ الرحبلت الداخمية وتبادؿ الزيارات مع الجامعات األخرى.

 -0القياـ بالبحوث والدراسات الخاصة بالطبلب وبالحياة الجامعية بالتعاوف مع الييئات
المتخصصة في ىذا المجاؿ والعمؿ عمي نشر ىذه البحوث عف طريؽ ربط الكميات

باإلدارة العامة عف طريؽ شبكة معمومات.

 -9القياـ بالبحوث االجتماعية لمطبلب الذيف يحتاجوف إلي مساعدات واالتصاؿ بالجيات
الخارجية ( المحافظة – األوقاؼ – الشئوف االجتماعية ) لمعاونتيـ في التغمب عمي

ما يقابميـ مف مشكبلت وتعريفيـ بالمؤسسات المالية والمؤسسات االجتماعية التي

يمكنيـ االستفادة مف خدماتيػػػػػػػا.

 -2وضع برامج لرعاية الطبلب المتفوقيف اجتماعيا وتنمية قدراتيـ واكسابيـ الخبرات
والميارات البلزمة.

 -1تنظيـ الدورات التدريبية العداد القادة االجتماعييف مف الطبلب وكذلؾ اعداد القادة
مف االخصائييف االجتماعييف.
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سابعاً :إدارة الجوالة والخدمة العامة:

 -9العمؿ عمى نشر حركة الجوالة والمرشدات فى وسط الجامعة بحيث تكوف نواة
لمخدمات العامة التطوعية.

 -9وضع البرامج التنفيذية لمشروعات الخدمة العامة ومعسكرات العمؿ والجوالة
والمرشدات عمى مدار العاـ الدراسى عمى مستوى الجامعة واالشراؼ عمى تنفيذىا.

 -1تنظيـ الدراسات التدريبية العضاء عشائر الجوالة والمرشدات.

 -0تنظيـ الدراسات والبرامج التدريبية لقادة العشائر والخدمة العامة والعمؿ عمى توفير
قيادات طبيعية تشارؾ فى مشروعات الخدمة العامة التى تقوـ بيا الجامعة.

 -9القياـ بحمبلت التوعية لتحفيز الطبلب لؤلنضماـ فى صفوؼ الخدـ العامة والعمؿ العاـ
بما يخمؼ وعياً مستني ارً لدى جموع الطبلب.

 -2إنشاء مخيـ دائـ لجوالى الجامعة واستخداـ كوحدة ذات طابع خاص لخدمة الجامعة
والمجتمع.

 -1ترشيح الطبلب المتمازيف فى الجوالة والدمة العامة لؤلشتراؾ فى المشروعات والبرامج
القومية.

ثامناً :إدارة العموـ والتكنولوجيا:


أختيار المتميزيف منيـ لعرض أنتاجيـ عمي المستوي القومي.



العمؿ عمي نشر أىداؼ النادي بيف طبلب المجمعات العمميػػػػة بصفة خاصة.



مساعدة الطبلب فى انجاز مشروعات التخرج الخاصة بالكمية.



المساىمة فى توفير االمكانيات والخامات لمطبلب الموىوبيف عممياً ومساعدتيـ

وتوجيييـ لمطرؽ الشرعية لتسجيؿ براءات االختراع وتيسير اإلجراءات مع الجيات

المعنية.
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إقامة المعارض الدائمة لنوادى العموـ وذلؾ بمساىمة رجاؿ األعماؿ والصناعة وذلؾ
لتفعيؿ دور الشباب.



الع مؿ عمى المشاركة فى ممتقيات نوادى العموـ عمى مستوى الجامعات المصرية لتبادؿ
الميارات والخبرات ولزيادة الوعى العممى لدى الطبلب مما يساعد عمى اكتشاؼ

المواىب واالبتكارات.
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األحتبداد انطالثُخ


ىى التنظيمات الشرعية الممثمة لطبلب الكميات والمعاىد والجامعات فى مصر وتيدؼ

إلى تحقيؽ ما يمى:

تنمية القيـ الروحية وترسبخ الوعى الوطنى والقومى واعبلء قيمة االنتماء والوالء
وتعميؽ اسس الديمقراطية وحقوؽ االنساف والمواطنو لدى الطبلب والعمؿ بروح الفريؽ مع كفالو

التعبير عف آرائيـ فى إطار التقاليد واألعراؼ الجامعية.


صقؿ مواىب الطبلب وتنمية قدراتيـ



تكويف األسر والجمعيات والنوادى العممية مع تنظيـ أسموب األستفاده مف طاقات



تنظيـ األنشطة الطبلبية الرياضية واألجتماعية والكشفية والفنية والثقافية والتكنولوجية

الطالب ومؤسستو التعميمية والوطف.

ومياراتيـ وتوظيفيا بما يعود بالفائده عمى

وميارات الطبلب والعمؿ عمى دعـ أنشطتيـ وتنمية قدراتيـ اإلبداعية.

وغيرىا وتوسيع قاعده المشاركة وتحفيز الطبلب عمى المشاركة وتشجيع المتميزيف

فييا.

يضـ إتحاد طبلب الجامعة المجاف اآلتية:
لجنة األسر:

وتختص بتشجيع تكويف االسر ودعـ فى كافو المجاالت والتنسيؽ فيما بينيا.

لجنة النشاط الرياضى:

وتختص بتشجيع تكويف الفرؽ الرياضية وتنظيـ ممارسة األ نشطة واقامة المباريات

والمسابقات الرياضية بيدؼ تنمية المواىب الرياضية.

لجنة النشاط الثقافي واإلعبلمى :وتختص باآلتى:


تختص بتنظيـ أوجة النشاط الثقافى واإلعبلمى.



تنمية الوعى بقضايا الوطف بما يرسخ مفاىيـ المواطنة والديمقراطية.




نشر ثقافة حقوؽ االنساف والمشاركة المجتمعية والعمؿ العاـ.

تنمية طاقات الطبلب اإلبداعية والثقافية واإلعبلمية.
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المجنة الفنية:

وتختص بتنظيـ االنشطة الفنية لمطبلب بيدؼ إبراز مواىبيـ صقؿ إبداعتيـ الفنية.

لجنة الجوالة والخدمة العامة :وتختص باآلتى:

بدعـ الحركة الكشفية والمشاركة فى مشروعات الخدمة العامة وتنفيذ برامجيا لخدمة

البيئة والمجتمع.

لجنة النشاط األجتماعى والرحبلت :وتختص:


تنظيـ الرحبلت والمعسكرات الثقافية واالجتماعية والترفييية التى تساعد عمى تعريؼ



تنظيـ حفبلت التعارؼ واحياء المناسبات القومية والدينية لتوطيد الروابط األجتماعية

الطالب بمعالـ مصر والعالـ والترويح عف النفس وغيرىا.

بيف الطبلب وبينيـ وبيف أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ والعامميف بالكمية أو

المعيد.



العمؿ عمى تقديـ الخدمات وتوفير الرعاية الطبلبية.

العمؿ عمى توفير الدعـ االجتماعى لغير القادريف وذوى االحتياجات الخاصة.

لجنة النشاط العممى والتكنولوجى :وتختص باآلتى:


تختص بعقد الندوات والمحاضرات العممية بيدؼ تنمية القدرات العممية والتكنولوجية

ونشر المعرفة انتاجا وتطبيقا عف طريؽ نوادى العموـ والجمعيات العممية.
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أيبكٍ ممبزسخ األَشطخ انطالثُخ ادلتبحخ نهطالة
ػهً يستىي انكهُخ واجلبيؼخ

أ -مجمع األ نشطة الطبلبية أماـ كمية اليندسة

 .9إستاد الجامعة ويتضمف (ممعب كرة القدـ – طائرة – سمة – يد – تنس).
 .9مرسـ.

 .1الموسيقى  ,الكوراؿ.
 .0المسرح.

 .9أنشطة الجوالة.

ب -المدينة الجامعية بسموحة
 .9ممعب كرة القدـ.

 .9مبلعب – طائرة – سمة – يد.
 .1صالة جيـ.

 .0أرض كشفية لممارسة نشاط الجوالة.
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أيبكٍ تهى انطبنت
 مكتبة الكمية المركزية:
تشتمؿ المكتبة المركزية عمى الكتب المرجعية وكتب المقررات الدراسية والدوريات العممية
في مختمؼ العموـ ليطمع عمييا الطبلب أو الستعارتيا ,وتفتح المكتبة أبوابيا لمطبلب لمتعرؼ
عمييا وعمى نظـ االستعارة فييا ,ننصحؾ عزيزي الطالب أف تكوف صديقا لمكتاب.

 نادى تكنولوجيا المعمومات:
مقره بقسـ اليندسة الزراعية والنظـ الحيوية ويشتمؿ عمى حاسبات شخصية لتدريب
الطبلب عمييا واستخداميا في المقررات الدراسية واألبحاث ومشاريع التخرج ,أيضاً يمكنؾ التقدـ
لمتدريب واإلعداد لشيادة رخصة قيادة الحاسب اآللى .ICDL

 الوحدة العبلجية بالكمية:
تضـ الكمية عيادة طبية لممتابعة المباشرة لطبلب الكمية كما يتمتع طبلب الكمية بنظاـ
تأميف طبي ورعاية صحية مجانية يتيحو المستشفى الجامعي أو مف خبلؿ الوحدات العبلجية
(العيادة الشاممة) بالمجمع النظري .ىذا باإلضافة إلي ما يمي:
 .9تتاح إمكانيات كمية الطب أماـ طبلب الجامعة في الحاالت الحرجة.
 .9وجود لجنة طبية تضـ أطباء وطاقـ ممرضات بالكمية أثناء األمتحانات النظرية
(ىذا ويتـ استخراج البطاقة الصحية مف مكتب شئوف الطبلب بالدور األرضي – مبنى اإلدارة
– ويمزـ لذلؾ إحضار قسيمة سداد الرسوـ ,و 9صورة شخصية).
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حبالد وقف انقُد واألػراز
ىناؾ العديد مف القواعد والتقاليد الجامعية التي يجب أف يمـ بيا الطالب مف منطمؽ
التميز خبلؿ دراستو الجامعية ,والطالب لو حقوؽ وعميو واجبات أو مسئوليات حيث يتمتع
الطبلب الممتحقوف بجامعة اإلسكندرية عامة وكمية الزراعة بصفة خاصة بحقوؽ ومف أىـ

حقوؽ الطالب الحصوؿ عمى خدمة تعميمية تساعده عمى النجاح والتفوؽ وممارسة األنشطة مف

خبلؿ رعاية الشباب وكذلؾ المساواة بيف الطبلب والحيادية والموضوعية فى التقييـ.
أما المسئولية الممقاة عمى عائؽ الطالب فيي االلتزاـ والسموؾ القويـ ألف اإلخبلؿ يعوؽ
المسيرة التعميمية لو ويعرضو لممساءلة التأديبية وذلؾ وفقاً ألحكاـ نص المادة  999 ,990مف
البلئحة التنفيذية لقانوف تنظيـ الجامعات ,ىذا باإلضافة لبعض المواد األخرى المتعمقة بنظاـ

تأديب الطبلب (دليؿ القيـ واألعراؼ والتقاليد الجامعية).

حاالت وقؼ القيد واألعذار المسموح بيا والفصؿ:
األعذار المرضية:
يكوف النظر في األعذار المرضية مف اختصاص المجنة الطبية باإلدارة الطبية بالجامعة,
ويجوز لمجنة استشارة األخصائييف بالمستشفى الجامعي أو مستشفى الطمبة في الحاالت التي

تحتاج إلي أستشاره.

 .9بالنسبة لؤلمراض النفسية فتعرض بمعرفة اإلدارة الطبية عمى لجنة ثبلثية مشكمة مف
أعضاء ىيئة التدريس بكمية الطب يختارىا عميد الكمية.
 .9تعرض عمى المجنة الطبية الشيادات الصادرة عف المستشفيات الحكومية العامة أو
المركزية أو مستشفيات المؤسسات الصحية العامة ,ويجب أف تحمؿ الشيادة اسـ

المستشفى وأف يكوف موقعاً عمييا مف الطبيب المعالج مع بياف أسمو وتخصصو.

 .1كما تعرض عمى المجنة الطبية الشيادات الطبية الواردة مف الخارج بشرط أف تكوف
معتمده مف القنصمية المصرية وطبيبيا إذا وجد.

 .0ال يعتد بالشيادات الطبية الصادرة عف األطباء أو المستشفيات الخاصة.
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 .9يقدـ الطالب االعتذار عف عدـ دخوؿ األمتحاف قبؿ بدء األمتحاف أو أثناءه أو خبلؿ
يوميف عمى األكثر مف تاريخ انتيائو ,وال يمتفت إلي أي طمب يقدـ بعد ىذا التاريخ,

يقدـ الطمب باسـ عميد الكمية ويودع أما باليد بأرشيؼ الكمية أو يرسؿ إلي الكمية

بالبريد المسجؿ المصحوب بعمـ الوصوؿ وال يمتفت إلي أي طمب يقدـ بغير ىذيف

الطريقيف.
 .2تقوـ إدارة شئوف الطبلب بالكمية فور وصوؿ الطمب ,بإخطار الطالب بالتقدـ لئلدارة
الطبية بذلؾ.

 .1يجب البت في األعذار المرضية ووضع التقرير الطبي عنيا واخطار شئوف الطمبة

ولجاف النظاـ والمراقبة واألمتحاف بالكميات بأسرع وقت ممكف وقبؿ إعبلف نتائج

األمتحاف بوقت كاؼ.
 .8إذا كاف مرض الطالب ال يمكنو مف الحضور إلي اإلدارة الطبية فعميو أف يمجأ إلي أقرب
مستشفى حكومي عاـ أو مركزي أو مؤسسة صحية عامو بجية أقامتو وعميو اإلقامة

بالمستشفى وأف يخطر الكمية فو ارً بذلؾ مع شيادة باسـ المستشفى موقع عمييا مف

الطبيب المعالج مع بياف أسمو وتخصصو ,وتقوـ الكمية بتحويؿ األوراؽ إلي المجنة

لمنظر في الحالة المرضية.
 .1ال يجوز تكرار االعتذار عف عدـ دخوؿ األمتحاف في الدور الواحد.
 .90ال يجوز تشكيؿ لجاف امتحاف خاصة بالمرضى إال بمقر الكمية.
 .99يختص عميد الكمية بالنظر في التظممات المقدمة مف ق اررات المجنة الطبية.
 .99إذا تخمؼ الطالب عمي دخوؿ األمتحاف بعذر قيرى يقبمو مجمس الكمية فبل يحسب
غيابو رسوبا بشرط اال يزيد التخمؼ عف فرصتيف متتاليتيف أو متفرقتيف خبلؿ سني
الدراسة بالكمية و يجوز في حالة الضرورة بقرارمجمس الجامعة منح فرصة ثالثة

لمطالب .ويعتبر الطالب المتغيب عف األمتحاف بغير عذر مقبوؿ راسبا بتقدير ضعيؼ
جدا وذلؾ طبقاً لممادة  80مف البلئحة التنفيذية لقانوف تنظيـ الجامعات.
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األعذار االجتماعية:
 .9يجب عمى الطالب أف يرفؽ بطمب عدـ دخوؿ األمتحاف لعذر اجتماعي شرحاً ليذا العذر
مصحوباً بكافة األوراؽ الرسمية الدالة عمى حقيقة العذر غير رسمية.

 .9تسري عمى األعذار االجتماعية األحكاـ الواردة في البنود  90 ,0 ,9مف البند الخاص
باألعذار المرضية.

أحكاـ عامة:
يكوف تقدير األسباب التي تدعو إلي وقؼ القيد أو االعتذار عف عدـ دخوؿ األمتحاف

لعذر اجتماعي مف اختصاص مجمس الكمية أو مجمس شئوف التعميـ والطبلب بالجامعة كؿ في
حدود اختصاصو ,بعد دراسة الظروؼ والمبلبسات المحيطة بكؿ حالة عمى حده.

فصؿ الطبلب:
يفصؿ الطالب في الحاالت التالية:
 .9فصؿ الستنفاذ مرات القيد ويحؽ لو التقدـ مف الخارج لبلمتحاف ثـ يقوـ الطالب بسداد
رسوـ امتحاف عف كؿ مادة رسوب ويعاد قيد الطالب في السنة األعمى في حالة نجاحو مف

الخارج.
 .9فصؿ الستنفاذ مرات الرسوب يعمف الطالب المفصوؿ نيائي الستنفاذ مرات الرسوب عف

طريؽ إعبلف النتيجة – يقوـ الطالب المفصوؿ بإخبلء طرفو مف الكمية وسحب ممفو –
يتسمـ الطالب المفصوؿ بناء عمى طمبو شيادة بحالة فصمو يتقدـ بيا لبللتحاؽ بإحدى

الكميات الراغب االلتحاؽ بيا طبقاً لقرار المجمس األعمى لمجامعات بخصوص ذلؾ.

يفصؿ الطالب تجنيدياً بمجرد بموغو سف ثمانية وعشروف عاماً واذا بمغ سف الطالب بالفرقة

النيائية الحد األقصى المشار إليو أستمر تأجيؿ تجنيده إلي نياية العاـ الدراسي بشرط أال

يتجاوز سف الطالب الثبلثيف عاـ.
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تؼهًُبد هبيخ خبصخ ثبأليتحبَبد
عمى جميع الطبلب بااللتزاـ بالتعميمات في األمتحانات النظرية والشفوية:
 .9غير مسموح نيائياً بالدخوؿ بالتميفوف المحموؿ داخؿ قاعات األمتحانات.
 .9غير مسموح بالتدخيف داخؿ قاعات األمتحانات.
 .1عمى جميع الطبلب التواجد داخؿ القاعات قبؿ بدء األمتحانات بخمسة عشر دقيقة
عمى األقؿ ولف يسمح رئيس األمتحاف لمطبلب المتأخريف عف بدء األمتحاف بالدخوؿ.

 .0ال يسمح لمطالب بدخوؿ قاعة األمتحاف بصحبتو أي كتب أو مذكرات أو مراجع أو أية
أوراؽ مف أي نوع حتى لو كانت بيضاء وكذلؾ عدـ صحبة أي أدوات أو شنط خبلؼ

ما يمزـ لئلجابة عمى األسئمة.

 .9لف يمنح الطالب أكثر مف كراسة إجابة واحدة.
 .2عمى الطالب التأكد مف كتابة أسمو ورقـ جموسو عمى البيانات المكتوبة عمى ظير
كراسة اإلجابة.
 .1يجب عمى جميع الطبلب اإل لتزاـ باآلتي:
 كتابة اإلجابات فقط داخؿ ورقة اإلجابة.
 عدـ كتابة أي إجابة عمى ورقة األسئمة ميما كانت.
 إجابة كؿ سؤاؿ في بداية صفحة مستقمة.
 ال يسمح ألي طالب بمغادرة األمتحاف قبؿ مرور نصؼ ساعة.
 ال يسمح بالخروج مف مقار األمتحاف خبلؿ الخمسة عشر دقيقة األخيرة مف األمتحاف
تنظيماً لعممية استبلـ كراسة اإلجابة.

أي محاولة لمغش أو الشروع فيو أو اإلخبلؿ بالنظاـ داخؿ قاعات األمتحاف سوؼ يمغي أمتحاف

الطالب ويعرضو لممساءلة أماـ مجمس التأديب بالكمية.
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َظبو يسبءنخ انطالة
يحدد قانوف تنظػيـ الجامعػات حقػوؽ الطػبلب وواجبػاتيـ ,ويوضػح فػي المػواد مػف المػادة

 991إلي المادة  ,991نظاـ مساءلة الطبلب عمي النحو التالي:


مػػادة ( – )991الطػػػبلب المقيػػدوف والمنتسػػػبوف والمػػرخص ليػػػـ بتأديػػة امتحػػػاف مػػػف
الخارج والمستمعوف خاضعوف لمنظاـ التأديبي المبيف فيما بعد.



مادة ( – )990يعتبر مخالفة تأديبية كػؿ إخػبلؿ بػالقوانيف والمػوائح والتقاليػد الجامعيػة
عمي األخص:

 -9األعماؿ المخمة بنظاـ الكمية أو المنشآت الجامعية.

 -9تعطيػػػػؿ الدراسػػػػة أو التحػػػػريض عميػػػػو أو االمتنػػػػاع المػػػػدبر عػػػػف حضػػػػور الػػػػدروس
والمحاضرات واألعماؿ الجامعية األخرى التي تقضي الموائح بالمواظبة عمييا.

 -1كؿ فعؿ يتنافي مع الشرؼ والكرامة أو مخؿ بحسػف السػير والسػموؾ داخػؿ الجامعػة أو
خارجيا.

 -0كؿ إخبلؿ بنظاـ امتحاف أو اليدوء البلزـ لو وكؿ غش في امتحاف أو شروع فيو.
 -9كؿ إتبلؼ لممنشآت واألجيزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدىا.

 -2كػػػؿ تنظػػػيـ لمجمعيػػػات داخػػػؿ الجامعػػػة أو االشػػػتراؾ فييػػػا بػػػدوف تػػػرخيص سػػػابؽ مػػػف
السمطات الجامعية المختصة.

 -1توزيػػع النشػرات أو إصػػدار جرائػػد حػػائط بأيػػة صػػورة بالكميػػات أو جمػػع توقيعػػات بػػدوف
ترخيص سابؽ مف السمطات المختصة.

 -8االعتصػاـ داخػػؿ المبػاني الجامعيػػة أو االشػػتراؾ فػي مظػػاىرات مخالفػة لمنظػػاـ العػػاـ أو
اآلداب.



مػادة ( – )999كػػؿ طالػب يرتكػػب غشػا فػػي امتحػاف أو شػػروعا فيػو ويضػػبط فػي حالػػة
تمبس يخرجو العميد أو ينوب عنو مف لجنة األمتحػاف ويحػرـ مػف دخػوؿ األمتحػاف فػي

بػػاقي المػواد ويعتبػػر الطالػػب راسػػب فػػي جميػػع مػواد ىػػذا األمتحػػاف ويحػػاؿ إلػػى مجمػػس

التأديب.

- 46 -

أمػػا فػػي األحػواؿ األخػػرى فيبطػػؿ األمتحػػاف بقػرار مػػف مجمػػس التأديػػب او مجمػػس الكميػػة
ويترتب عميو بطبلف الدرجة العممية إذا كانت قد منحت لمطالب قبؿ كشؼ الغش.



مادة ( – )992العقوبات التأديبية ىي:

 -9التنبيو شفاىة أو كتابة.
 -9اإلنذار.

 -1الحرماف مف بعض الخدمات الطبلبية.

 -0الحرماف مف حضور دروس إحدى المقررات لمدة ال تتجاوز شيرا.
 -9الفصؿ مف الكمية لمدة ال تتجاوز شيرا.

 -2الحرماف مف األمتحاف في مقرر أو أكثر.

 -1وقؼ قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة ال تتجاوز شيريف أو لمدة فصػؿ
دراسي.

 -8إلغاء امتحاف الطالب في مقرر أو أكثر.
 -1الفصؿ مف الكمية لمدة ال تتجاوز فصبل دراسيا.

 -90الحرماف مف األمتحاف في فصؿ دراسي واحد أو أكثر.

 -99حرماف الطالب مف القيد لمماجستير أو الدكتوراه مدة فصؿ دراسي أو أكثر.
 -99الفصؿ مف الكمية لمدة تزيد عمي فصؿ دراسي.

 -91الفصؿ النيائي مف الجامعة ويبمغ قرار الفصؿ إلى الجامعات األخرى ويترتب عميو عدـ
صبلحية الطالب لمقيد أو التقدـ إلي األمتحانات في جامعات جميورية مصر العربية.


ويجوز األمر بإعبلف القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخؿ الكمية ويجب إببلغ القرار
إلي ولي أمر الطالب.



وتحفظ الق اررات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيو الشفوي في ممؼ الطالب.



ولمجمس الجامعة أف يعيد النظر في القرار الصادر بالفصؿ النيائي بعد مضي ثبلث
سنوات عمى األقؿ مف تاريخ صدور القرار.
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 -المادة ( – )991الييئات المختصة بتوقيع العقوبات ىي:

 -9األساتذة واألساتذة المساعدوف :وليـ توقيع العقوبات األربع األولي المبينة فػي المػادة
السابقة عما يقع مف الطبلب أثناء الدروس والمحاضرات واألنشطة الجامعية المختمفة.

 -9عميد الكمية :ولو توقيع العقوبات الثماني األولي المبينة في المادة السػابقة ,فػي حالػة
حدوث اضطرابات أو إخبلؿ بالنظاـ يتسبب عنو أو يخشي منو عدـ انتظػاـ الدراسػة أو

األمتحاف يكوف لعميد الكمية توقيع جميع العقوبات المبينة في المادة السابقة ,عمي أف
يعرض األمر بالفعؿ النيائي مف الجامعة ,وعمي رئيس الجامعة بالنسبة إلي غيػر ذلػؾ

مف العقوبات ,وذلؾ لمنظر في تأييد العقوبة أو إلغائيا أو تعديميا.

 -1رئػػيس الجامعػػة :ولػػو توقيػػع جميػػع العقوبػػات المبينػػة فػػي المػػادة السػػابقة عػػدا العقوبػػة
األخيػػرة ,وذلػػؾ بعػػد اخػػذ رأي عميػػد الكميػػة ,ولػػو أف يمنػػع الطالػػب المحػػاؿ إلػػى مجمػػس

التأديب مف دخوؿ أمكنة الجامعة حتى اليوـ المحدد لمحاكمتو.

 -0مجمس التأديب :ولو توقيع جميع العقوبات.

 المادة ( - )998ال توقع عقوبػة مػف العقوبػات الػواردة فػي البنػد الخػامس ومػا بعػده مػف( )992إال بعد التحقيؽ مع الطالب وسماع أقوالو فيما ىو منسوب إليو فإذا لػـ يحضػر فػي
الموعػػد المحػػدد لمتحقيػػؽ سػػقط حقػػو فػػي سػػماع أقوالػػو ويتػػولي التحقيػػؽ مػػف ينتدبػػو عميػػد

الكمية.

ال يجوز لعضو ىيئة التدريس المنتدب لمتحقيؽ مع الطالب اف يكوف عضوا في مجمس التأديب.


المادة ( – )991الق اررات التي تصدر مف الييئات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبيػة

وفقا لممادة ( )991تكوف نيائية.

ومػػع ذلػػؾ تجػػوز المعارضػػة فػػي القػرار الصػػادر غيابيػػا مػػف مجمػػس التأديػػب وذلػػؾ فػػي خػػبلؿ
أسبوع مف تاريخ إعبلنو إلي الطالب أو إلي ولي أمره ويعتبػر القػ ارر حضػوريا إذا كػاف طمػب
الحضور قد أعمف إلى شخص الطالب أو ولي أمره وتخمؼ الطالب عف الحضػور بغيػر عػذر

مقبوؿ.

ويجوز لمطالب التظمـ مف قرار مجمس التأديب بطمب يقدمو إلي رئيس الجامعة خبلؿ خمسة
عشر يوما مف تاريخ إببلغو بالقرار ,ويعرض رئيس الجامعة ما يقدـ إليو مف تظممات عمػي

مجمس الجامعة لمنظر فيو.
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ػزَسٌ انطبنت...

انربايـح اندزاسُــخ ثبنكهُخ

إف البرنامج الدراسي لمساعات المعتمدة وضع بدقة وعناية فائقو مف قبؿ أساتذة متميزيف

ليواكب األ تجاه العالمي في تطوير التعميـ والنيوض بالطالب – فالمستوى األوؿ لمدراسة ييدؼ
إلي اإلعداد العممي وكذلؾ التييئة النفسية واألجتماعية.
يعتبر المستوى األوؿ مف أىـ سنوات المرحمة الجامعية فيي بداية األنطبلؽ والتفوؽ,
وكذلؾ المشاركة في األنشطة واإل ندماج في الحياه الجامعية حيث بدأت مرحمة المسئولية

واألعتماد عمى الذات والنظر لممستقبؿ واإلعداد لو ,ولذا فإف البرنامج الدراسي عمى مدار

السنوات األربع وضع مف أجؿ مستقبمؾ واعدادؾ عممياً وثقافياً وأجتماعياً وتسميحؾ بالعمـ
والتدريب لمواجية سوؽ العمؿ وحجز مكانؾ بيف شباب مصرنا الحبيبة لمنيوض بيا.

ػزَسٌ انطبنت...

سوؼ نبدأ بعرض المواد األساسية المكونة لبلئحة الكمية لمعرفة القواعد اليامة لمدراسة
وحساب التقدير وكافة النقاط المتعمقة بالدراسة بالمستوى األوؿ والثانى.

مادة ( :)2رسالة الكلٌة ورؤٌتها المستقبلٌة:
أ -رؤٌة الكلٌة:
تتطمع الكمية إلى تحقيؽ التميز فػى التنميػة الزراعيػة عمػى النطػاؽ القػومى واإلقميمػى

واإلفريقى والعالمى.

ب  -رسالة الكلٌة:
اإلسػػياـ فػػى تنميػػة الكفػػاءات المعرفيػػة والبحثيػػة التػػى تواكػػب المعػػايير الدوليػػة ممػػا
يجعميػػا قػػادرة عمػػى اإلبتكػػار واإلبػػداع لمقابمػػة إحتياجػػات نشػػاط المنظمػػات اإلنتاجيػػة

والبيئة المحيطة محمياً واقميمياً وافريقياً.

جـ  -أهداف الكلٌة (األهداف العامة):

 .9تقديـ برامج تعميمية تواكب المعايير المرجعية الدولية.

 .9ىيكمة منظومة البحث العممى لمواكبة متطمبات النشاط اإلنتاجى والنشر العممى.

 .1دعـ القدرة المؤسسية لمكمية بما يؤكد فكر تنمية الموارد الذاتية وخدمة المجتمع
والبيئة.
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مادة ( :)9تتكوف كمية الزراعة بجامعة اإلسكندرية مف تسعة عشر قسماً أكاديمياً:
مسمسؿ أسػـ القسػـ

الكود

-9

قسـ التعميـ اإلرشادي الزراعي

09

-9

قسـ غابات وتكنولوجيا األخشاب

09

-1

قسـ اإلقتصاد وادارة األعماؿ الزراعية

01

-0

قسـ اإلقتصاد المنزلي

00

-9

قسـ اليندسة الزراعية والنظـ الحيوية

09

-2

قسـ عموـ وتقنية األلباف

02

-1

قسـ أمراض النبات

01

-8

قسـ اإلنتاج الحيواني والسمكي

08

-1

قسـ إنتاج الدواجف

01

-90

قسـ عمـ الحشرات والحيواف التطبيقي

99

-99

قسـ الخضر

99

-99

قسـ الزىور ونباتات الزينة وتنسيؽ الحدائؽ

91

-91

قسـ عموـ األراضي والمياه

90

-90

قسـ عموـ وتقنية األغذية

99

-99

قسـ الفاكية

92

-92

قسـ كيمياء وتقنية المبيدات

91

-91

قسـ التنمية الريفية

98

-98

قسـ عموـ المحاصيؿ

91

-91

قسـ الوراثة

90
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بناء عمي طمب مجمس الكمية
مادة ( :)1يمنح مجمس جامعة اإلسكندرية ً
أ .درجة البكالوريوس في العموم الزراعية في أحد البرامج التالية:
 -9اإلنتاج النباتي.

 -9اإلنتاج الحيواني.
 -1عموـ األغذية.
 -0وقاية النبات.

 -9التقنية الحيوية الزراعية.

 -2العموـ اإلقتصادية واإلجتماعية الزراعية.
 -1األراضي والمياه.

ب .درجة البكالوريوس فى الهندسة الزراعية في برنامج الهندسة الزراعية.
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مادة ( :)2تمنح شيادات التخرج طبقاً لمبرامج المذكورة في مادة ( )1والتوجيات التخصصية
التابعة ليا عمى النحو التالى:

البرامـج والتوجهات التخصصية التابعة لها

 -1اإلنتاج النباتي:


31

غابات وتكنولوجيا األخشاب



خضر



زىور ونباتات الزينة وتنسيؽ الحدائؽ



فاكية



محاصيؿ

الكود
09
99
91
92
91

 -2اإلنتاج الحيواني:

32



إنتاج حيواني

08



إنتاج دواجف

01

 -3علوم األغذية:



33
02

تقنية األلباف

99

صناعات غذائية

34

 -4وقاية النبات:

01

 أمراض نبات

 حشرات إقتصادية

99

 كيمياء وتقنية المبيدات

91

 -5التقنية الحيوية الزراعية

35

 -6العلوم اإلقتصادية واإلجتماعية الزراعية:

36
09

 إرشاد زراعي

 إقتصاد زراعي

01

 إقتصاد منزلي

00
98

 مجتمع ريفي

 -7األراضي والمياه.

14

 -8الهندسة الزراعية.

55
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مادة ( :)5توضػح الجػداوؿ المرفقػة (مػف جػدوؿ  9حتػي جػدوؿ  )10المقػررات الدراسػية لدرجػة
البكػػالوريوس وعػػدد السػػاعات النظريػػة والػػدروس التطبيقيػػة والسػػاعات المعتمػػدة لكػػؿ

مقرر ويتـ ترقيـ المقررات عمي النحو التالي:



يتكوف رقـ المقرر مف خمسة أرقاماً عمى النحو التالى:

الرقـ األوؿ والثاني مف اليسػار :يػدؿ الػرقـ عمػى كػود القسػـ األكػاديمي القػائـ بتػدريس

المقرر (مادة  )9أو كود البرنامج (مقررات بينية بيف األقساـ العممية داخؿ المجاؿ) أو

التوجػػو التخصصػػى (مػػادة  ,)0ويػػدؿ الكػػود  10عمػػي أف ىػػذا المقػػرر ىػػو مقػػرر عػػاـ
اليتبع برنامج محدد.




الرقـ الثالث :يدؿ عمى المستوي مف األوؿ لمرابع (.)0 ,1 ,9 ,9

الرقـ األوؿ والثاني مف اليميف :يدؿ الرقـ عمى المسمسؿ لممقرر ( مف  00إلى .)11

مادة ( :)1يتـ قبػوؿ الطػبلب الحاصػميف عمػي الثانويػة العامػة مػف الشػعب المختمفػة عمػى النحػو
التالي:

(أ) الثانوية العامة "الشعبة العممية" أو ما يعادليػا وذلػؾ فػي البػرامج التاليػة :اإلنتػاج
النباتي ,اإلنتاج الحيواني ,عموـ األغذية ,وقاية النبات ,التقنية الحيوية الزراعيػة,
العموـ اإلقتصادية واإلجتماعية الزراعية ,األراضي والمياه.

(ب) الثانوية العامة "شعبة الرياضيات" أو ما يعادليا في برنامج اليندسة الزراعية.
مادة ( :)7يجوز قبوؿ الطبلب الحاصميف عمى مؤىؿ عالى ( تعميـ جامعى أو خػاص /كميػات أو
معاىػػد عسػػكرية  /كميػػات أومعاىػػد أزىريػػة) لمحصػػوؿ عمػػى درجػػة بكػػالوريوس العمػػوـ
الزراعية بشرط أف يسبؽ الحصػوؿ عمػى المؤىػؿ العػالى الحصػوؿ عمػى ثانويػة عامػة

عممػػػى عمػػػوـ أو الحصػػػوؿ عمػػػى بكػػػالوريوس اليندسػػػة الزراعيػػػة بشػػػرط أف يسػػػبؽ

الحصوؿ عمى المؤىؿ العالى الحصوؿ عمى ثانوية عامة عممى رياضة.
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َظبو اندزاسخ وتقُُى انطالة
مادة ( :)8يعتمد النظاـ الدراسي بالكمية عمي نظاـ الساعات المعتمدة ونظاـ الفصوؿ الدراسية
وتنقسـ السػنة الدراسػية إلػي فصػميف دراسػييف ,مػدة كػؿ فصػؿ دراسػي خمسػة عشػر

أسػبوعاً شػػاممة األمتحانػػات التطبيقيػػة والشػػفيية ,ثػػـ يعقبيػػا األمتحانػػات التحريريػػة.
ويجوز لمجمس الكمية أف يقرر فصؿ دراسي صيفي ويكوف تسجيؿ الطػبلب فػي ىػذا

الفصػػؿ اختياريػ ًػا ,وتكػػوف مػػدة الدراسػػة فيػػو ثمانيػػة أسػػابيع عمػػي أف يػػتـ مضػػاعفة

السػػاعات الدراسػػية األسػػبوعية المخصصػػة لممقػػررات التػػي تػػدرس فػػي ىػػذا الفصػػؿ
ويعقب األسبوع الثامف األمتحانات التطبيقية والشػفيية والتحريريػة  ,ويحػدد مجمػس
الكمية الحد األدنى لعدد الطبلب لفتح أى مقرر وكذلؾ المصروفات الدراسية.

ماااادة ( :)9السػػػػاعة المعتمػػػػدة ىػػػي وحػػػػدة قيػػػاس دراسػػػػية تعػػػػادؿ سػػػاعة نظريػػػػة واحػػػػدة أو

سػػػػػػاعتيف عممػػػػػػى أو تطبيقػػػػػػات أو ثػػػػػػبلث سػػػػػػاعات (معامػػػػػػؿ  /حقػػػػػػؿ  /ورش )
لمدة فصؿ دراسى كامؿ ,وتعادؿ الساعة المعتمدة  900درجة.

ماااادة ( :)20يشػػػترط لمحصػػػوؿ عمػػػى درجػػػة البكػػػالوريوس فػػػي أحػػػد البػػػرامج أو التوجيػػػات
التخصصػػية الموضػػحة فػػي المػػػادة ( )0أف يقػػوـ الطالػػب بدراسػػة  900سػػػاعة

معتمدة (مائة وأربعوف ساعة معتمدة) بنجاح.
مااادة ( :)22يسػػجؿ الطالػػب المقػػررات الدراسػػية بحػػد أدنػػي 99سػػاعة معتمػػدة وحػػد أقصػػي

 99ساعة معتمدة لمفصؿ الدراسي الواحد و 1ساعات معتمػدة فقػط كحػد أقصػى
لمفصؿ الدراسى الصيفى ,ويجوز لمجمس الكمية التجاوز عف ذلؾ ألسباب يقبميا

المجمس.
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ػاء عمػػي توصػػية لجنػػة شػػئوف التعمػػيـ والطػػبلب ,يػػوزع مجمػػس الكميػػة الطػػبلب
مااادة ( :)21بنػ ً
المقيديف بالكمية عمي أعضاء ىيئة التدريس كمرشديف أكػاديمييف وذلػؾ لمتعػرؼ
عمى ميوؿ الطالب الدراسية وارشاده تجػاه البرنػامج الػذي يتفػؽ وميولػو واختيػار

المقػػػررات الدراسػػػية ,ويعتبػػػر رأي المرشػػػد االكػػػاديمي إستشػػػارياً ,والطالػػػب ىػػػو
بناء عمي رغبتو.
المسئوؿ عف المقر ارت التي يقوـ بالتسجيؿ فييا وذلؾ ً

ماادة ( :)23يحػػدد مجمػس الكميػػة فػي نيايػػة كػؿ عػػاـ دراسػي البػرامج والتوجيػات التخصصػػية
المختمفة التي يسمح لمطبلب بمتابعة الدراسػة فييػا فػي العػاـ التػالي مػع مراعػاة

أحكاـ المادتيف رقـ ( 9و.)0
مادة ( :)22يتـ توزيػع الطػبلب عمػي البػرامج والتوجيػات التخصصػية المختمفػة وفقػاً ألختيػار
وبناء عمػي
الطالب والتقدير التراكمى الحاصؿ عميو حتى نياية المستوى الثانى,
ً
إستيفائو لممتطمبات البلزمة لذلؾ والتي تحػددىا مجػالس األقسػاـ ويقرىػا مجمػس

بناء عمي توصية مف لجنة شئوف التعميـ والطبلب.
الكمية ً

ػاء عمػػى ق ػ اررات مجػػالس األقسػػاـ المختمفػػة نظػػاـ توزيػػع
مااادة ( :)25يحػػدد مجمػػس الكميػػة بنػ ً
الػػدرجات عمػػي كػػؿ مػػف األمتحانػػات التحريريػػة النيائيػػة والتطبيقيػػة والشػػفيية,
وأعماؿ السنة وفي جميع األحواؿ ال تقؿ درجة األمتحػاف التحريػري النيػائي عػف

 %20فيما عدا بعض المقررات ذات الطبيعة الخاصة والتي يحدد مجمس الكمية
درجػػػة األمتحػػػاف التحريػػػري النيػػػائي ليػػػا ,وال تزيػػػد درجػػػة األمتحػػػاف الشػػػفيي

عف %90مف إجمالي الدرجة النيائية ألى مقرر.
مااااادة ( :)21تعقػػػػد إختبػػػػارات دوريػػػػة تنظميػػػػا مجػػػػالس األقسػػػػاـ المختصػػػػة خػػػػبلؿ الفصػػػػؿ
الدراسػػػػػي ,وتعقػػػػػد األمتحانػػػػػات الشػػػػػفيية والتطبيقيػػػػػة والتحريريػػػػػة فػػػػػي نيايػػػػػة
الفصػػػؿ الدراسػػػي وتكػػػوف مػػػدة األمتحػػػاف النظػػػري سػػػاعتيف مػػػا لػػػـ تكػػػف ىنػػػاؾ
ضرورة لغير ذلؾ يقرىا مجمس الكمية.
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مااااادة ( :)27يجػػػػب عمػػػػي الطالػػػػب متابعػػػػة الػػػػدروس النظريػػػػة واإلشػػػػتراؾ فػػػػي التطبيقػػػػات

وقاعػػػػػات البحػػػػػث والمناقشػػػػػة وفقػػػػػاً لمنظػػػػػاـ الػػػػػذى يقػػػػػره مجمػػػػػس الكميػػػػػة .وال

يسػػػػػمح لمطالػػػػػب بػػػػػدخوؿ األمتحػػػػػاف النيػػػػػائي إال بعػػػػػد حضػػػػػور  %19عمػػػػػى
األقػػػػؿ مػػػػف عػػػػدد الػػػػدروس العمميػػػػة لكػػػػؿ مقػػػػرر عمػػػػى حػػػػده .ويعتبػػػػر الطالػػػػب

"راسػػػػباً" فػػػػي المقػػػػررات التػػػػي حػػػػرـ مػػػػف التقػػػػدـ لؤلمتحػػػػاف فييػػػػا إال إذا تقػػػػدـ

بعذر يقبمو مجمس الكمية فيعتبر "غائباً بعذر مقبوؿ".

مااادة ( :)28يصػػػنؼ الطػػبلب أثنػػاء دراسػػػتيـ لمحصػػوؿ عمػػػى درجػػة البكػػػالوريوس فػػى العمػػػوـ
الزراعية إلى أربعة مستويات دراسية:

 المستوى األوؿ :وىـ الطبلب الذيف لـ يتموا دراسة  98ساعة معتمدة بنجاح.
 المستوى الثاني :وىـ الطبلب الذيف أتمػوا دراسػة  98سػاعة معتمػدة عمػى األقػؿ
بنجاح.

 المستوى الثالث :وىـ الطبلب الذيف أتموا دراسػة  29سػاعة معتمػدة عمػى األقػؿ
بنجاح.

 المستوى الرابع :وىـ الطبلب الذيف أتموا دراسة  900ساعة معتمدة عمػى األقػؿ
بنجاح.

 أما بالنسبة لبرنامج اليندسة الزراعية يصنؼ الطبلب أثناء دراستيـ عمى النحػو
التالى:

 المستوى األوؿ :وىـ الطبلب الذيف لـ يتموا دراسة  91ساعة معتمدة بنجاح.

 المستوى الثاني :وىـ الطبلب الذيف أتمػوا دراسػة  91سػاعة معتمػدة عمػى األقػؿ
بنجاح.

 المستوى الثالث :وىـ الطبلب الذيف أتموا دراسػة  20سػاعة معتمػدة عمػى األقػؿ
بنجاح.

 المستوى الرابع :وىـ الطػبلب الػذيف أتمػوا دراسػة  11سػاعة معتمػدة عمػى األقػؿ
بنجاح.

 ويتـ اإلنتقاؿ بيف المستويات فى نياية العاـ الجامعى.
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مادة ( :)29تحتسب التقادٌرات التاى ٌحصال علٌهاا الطالاب لكال مقارر والتاى تادخل فاى حسااب
المعدالت التراكمٌة كالتالى:
التقدٌر
Grade

النسبة المئوٌة
Percentage

النقاط GPA

الدرجة
Degree

مف  %19فأكثر

مف  1.1إلى 0,0

A+

ممتاز ()+

مف  %10إلى أقؿ مف %19

مف  1.0إلى أقؿ مف 1,1

A

ممتاز

مف  %89إلى أقؿ مف %10

مف  1.9إلى أقؿ مف 1,0

A

ممتاز ()-

مف  %80إلى أقؿ مف %89

مف  9.8إلى أقؿ مف 1,9

B+

جيد جداً

مف  %19إلى أقؿ مف %80

مف  9.9إلى أقؿ مف 9,8

B

جيد جداً

مف  %10إلى أقؿ مف %19

مف 9,9إلى أقؿ مف 9.9

-

()+

C

جيد ()+

مف  %29إلى أقؿ مف %10

مف  9.1إلى أقؿ مف9.9

C

جيد

مف  %20إلى أقؿ مف %29

مف  9,2إلى أقؿ مف9.1

D+

مف  %99إلى أقؿ مف %20

مف 9,1إلى أقؿ مف 9.2

D

مقبوؿ

مف  %90إلى أقؿ مف %99

مف  9إلى أقؿ مف 9.1

D-

مقبوؿ()-

أقؿ مف %90

0,0

F

راسب

أقؿ مف  %10فى النظرى

0,0

F-

--------------

0,0

* AB

غائب

--------------

0,0

* EX

عذر

--------------

0,0

*SR

وقؼ قيد

--------------

0,0

*FW

محروـ

)وقف قٌد ( * SR: Stop Recording
)محروم( * FW:Forced Withdrawal
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+

مقبوؿ()+

راسب

الئحياً

)غائب ( *AB : Absent
)عذر( * EX : Excuse

حساب نقاط كل مقرر وفقا ً للمعادلة اآلتٌة:

حيث  mىى الدرجة الحاصؿ عمييا الطالب مف مجموع األمتحاف التحريرى النيائى
والشفوى والعممى واألعماؿ الفصمية.
مثال:
لو حصؿ الطالب عمى درجة نيائية فى مقرر معيف مقدارىا  ( 10مف المائة) فإف
نقاط ىذا المقرر تحتسب كاآلتى:
(
مادة ( :)10يتـ حساب متوسط التقدير التراكمي في نياية كؿ مستوى دراسى وكذلؾ التقدير
العاـ عند التخرج بنفس النظاـ المتبع فى حساب تقديرات المواد كالتالى:
المعدل التراكمى

الرمز

التقدٌر

مف  1,1000إلى 0

A+

ممتاز ()+

مف  1,0000إلى أقؿ مف 1,2111

A

ممتاز

مف  1,9000إلى أقؿ مف 1,1111

-

A

ممتاز ()-

مف  9.8000إلى أقؿ مف 1,0111

B+

مف  9.9000إلى أقؿ مف 9,1111

جيد جداً ()+

B

جيد جداً

مف 9,9000إلى أقؿ مف 9,0111

C+

جيد ()+

مف  9.1000إلى أقؿ مف9,9111

C

جيد

مف  9,2000إلى أقؿ مف9,8111

D+

مقبوؿ()+

مف 9,1000إلى أقؿ مف 9,9111

D

مقبوؿ

مف  9إلى أقؿ مف 9.9111

-

D

مقبوؿ()-

يتـ بجمع حاصؿ ضرب عدد الساعات المعتمدة بكؿ مقرر مضروباً فى النقاط المناظرة

التى حصؿ عمييا الطالب مع تقريب الناتج إلى أقرب أربع أرقاـ بعد العبلمة العشرية.
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مثال:
حصؿ طالب عمى الدرجات التالية فى عدد خمسة مقررات درسيا خبلؿ فصؿ دراسى معيف

 19 ,20 ,19 ,80 ,29وكانت ساعتيا المعتمدة ىى  0 ,0 ,1 ,1 ,1عمى الترتيب وعمى
ذلؾ يحسب معدلو الفصمى كالتالى:

المعدؿ الفصمى )= (SGPA

 1.7228جٌد جداً)(B
مـادة ( :)12يمنح الخريج مرتبة الشرؼ إذا حصؿ عمى تقدير جيػد جػداً بشػرط أال يقػؿ معدلػة
التراكمػػى عػػف  9.9فػػى أى مسػػتوى دراسػػى وأال يكػػوف قػػد رسػػب فػػى أى مقػػرر
دراسى خبلؿ دراستة بالجامعة .

مـادة ( :)11ال يسمح لمطالب بدراسة مقرر لو متطمب سابؽ إال بعد إجتيازه لممتطمب السػابؽ
بنجاح.

مـادة ( :)13الطالب الذي يرسب في أى مقرر دراسي عميو أف يقوـ بالتسجيؿ مرة أخرى في
ذات المقرر.

مـادة ( :)12يشكؿ مجمس الكمية مػف بيف أعضاء ىيئػػة التػدريس "دوائػر عمميػة" داخميػة مػف
السادة أعضاء ىيئة التدريس باألقساـ األكاديمية المشاركة في البرنامج الواحد,

يعػػػرض عمييػػػا الشػػػئوف التعميميػػػة المتعمقػػػة بيػػػذا البرنػػػامج إلبػػػداء الػػػرأي فييػػػا
ُ
وعرضيا عمي لجنة شئوف التعميـ والطبلب ثـ مجمس الكمية.
مادة ( :)15الحد األدنى مف الطبلب لمتسجيؿ فى مقػرر دراسػى ىػو خمسػة طػبلب عمػى األقػؿ
لممقرر الواحد عمى أف يكوف ىذا المقرر مف المقررات التى يطرحيا القسـ خبلؿ
الفصؿ الدراسى  ,ولمجمس الكمية إعادة النظر فى ىذا العػدد حسػب المقتضػيات

العامة.
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مادة ( :)11يجوز إضافة مقررات دراسية إختيارية جديدة ليػذة البلئحػة أو تعػديؿ محتػوى أى
مقرر دراسى وذلؾ بموافقة مجمس الجامعة بعد أخذ رأى مجمس الكمية.

مادة ( :)17يتـ تسجيؿ الطػبلب فػي المقػررات التػي يختارونيػا فػي حػدود أحكػاـ ىػذه البلئحػة

وطبقػاً لمػػا تطرحػػو مجػػالس األقسػػاـ المختصػػة مػػف مقػػررات قبػػؿ بدايػػة كػػؿ فصػػؿ
دراسى بأسبوعيف عمى األقػؿ  ,ويقػوـ مجمػس الكميػة بوضػع القواعػد واإلجػراءات

بناء عمى إقتراح مف لجنة شئوف التعميـ والطبلب.
البلزمة لتنفيذ ذلؾ ً

مااـادة ( :)18يضػػع كػػؿ قسػػـ توصػػيؼ كامػػؿ لمحتويػػات المقػػررات التػػى تػػدرس بػػو وتعتمػػد مػػف
مجمػػس الكميػػة وتكػػوف ممزمػػة لمقػػائميف عمػػى تػػدريس تمػػؾ المقػػررات وال يجػػوز

تعديميا إال بموافقة مجمس الكمية.

بنػاء عمػػى إقتػراح المرشػد األكػاديمي السػماح لمطالػب بػػأف
ماـادة ( :)19يمكػف لمجمػس الكميػة ً
يحذؼ مقر ارً دراسياً أو أكثر كاف قد سجؿ فيو أو بإضافة أي مقػرر دراسػي أخػر
فػػي حػػدود السػػاعات المعتمػػدة لمفصػػؿ الدراسػػي وذلػػؾ خػػبلؿ أسػػبوعيف مػػف بػػدء
الدراسة في الفصؿ الدراسي األوؿ أو الثاني أو خبلؿ األسبوع األوؿ مػف الفصػؿ

الدراسي الصيفي.

مااااادة ( :)30يػػػػتـ تخػػػػريج طػػػػبلب المسػػػػتوى الرابػػػػع بعػػػػد إعػػػػبلف نتيجػػػػة امتحانػػػػات الفصػػػػؿ
الدراسػػػػػي األوؿ أو الثػػػػػاني (دور الخريػػػػػؼ أو دور الربيػػػػػع) وذلػػػػػؾ فػػػػػي حالػػػػػة
نجػػػاح الطالػػػب فػػػي جميػػػع المقػػػررات الدراسػػػية التػػػي تػػػـ تسػػػجيميا مػػػع مراعػػػاة

أحكػػػػاـ المػػػػادة رقػػػػـ ( ,)90وفػػػػي حالػػػػة تخمػػػػؼ الطالػػػػب فػػػػي عػػػػدد  1سػػػػاعات
معتمػػػدة بحػػػد أقصػػػى فإنػػػو يمكنػػػو التقػػػدـ لبلمتحػػػاف فػػػي فصػػػؿ الصػػػيؼ ويػػػتـ

تخرجػػػػػػو فػػػػػػي دور اغسػػػػػػطس وذلػػػػػػؾ فػػػػػػي حالػػػػػػة إجتيػػػػػػازه جميػػػػػػع المقػػػػػػررات
الدراسػػػػية التػػػػي تػػػػـ تسػػػػجيميا مػػػػع األخػػػػذ فػػػػي اإلعتبػػػػار أحكػػػػاـ المػػػػادة رقػػػػـ

(.)90
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مادة ( :)32يشترط لمحصوؿ عمى درجة البكالوريوس أف يقوـ طبلب الكمية بدراسة المقررات
اإلجبارية التالية:
المقررات اإلجبارٌة لجمٌع الطالب كمتطلب كلٌة
نظري تطبٌقً
اسم المقرر
الرقم الكودي

ساعة معتمدة

10900

حقوؽ اإلنساف

9

-

-

10990

لغة إنجميزية – عاـ

9

-

9

10990

مقدمة فى الحاسب االلى *

-

9

-

-

2

9

10000

تصميـ وتخطيط مشروع التخرج

9

-

9

10009

مشروع التخرج

-

2

9

10090

لغة انجميزية – كتابة عممية

9

-

9

10111

تدريب ميداني -تخصصى
(فى مجاؿ ).............

* لطبلب برامج العموـ الزراعية فقط.
المقررت الدراسية التالية كمتطمب جامعة:
ا
مادة ( :)31يختار جميع طبلب المستوى الرابع أحد
المقرر اإلختٌارى لجمٌع طالب الكلٌة كمتطلب جامعة
نظري تطبٌقً ساعة معتمدة
اسم المقرر
الرقم الكودي

10099

اإلبداع الفنى

9

-

9

10099

الثقافة الرياضية

9

-

9

10091

السياحة والمجتمع

9

-

9

10090

األسعافات األولية

9

-

9

10099

التفكير النقدى

9

-

9

10092

االنساف والبيئة

9

-

9

10091

الصحة اإلنجابية لمجنسيف

9

-

9
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مادة ( :)33يجوز إنشاء برامج دراسية موازيػة لػبعض طػبلب الكميػة لمدراسػة بالمغػة اإل نجميزيػة
أو المغة الفرنسية في برنامج أو أكثر مػف البػرامج والتوجيػات الفرعيػة الػواردة فػي

المػػادتيف رقػػـ  1و 0مػػف ىػػذه البلئحػػة وطبقػػا لػػنفس برنػػامج الدراسػػة المرفقػػة بيػػا
بناء عمي طمب مف مجمس الكمية وبعد موافقػة مجمػس الجامعػة والمجمػس االعمػى
ً
لمجامعات وبعد تحديد الشروط الواجب توافرىا في الطبلب الذيف سوؼ يقيدوف في

ىذه البرامج.

مااادة ( :)32يخضػػع الطالػػب لمػػنظـ العامػػة بالجامعػػة والكميػػة مػػف حيػػث نظػػاـ الدراسػػة واإلنػػذار
والفصؿ وفرص إعادة القيد واألعذار المقبولة ووقؼ القيد وكافة القواعد والقوانيف

والموائح المنظمة الواردة بقانوف تنظيـ الجامعات والئحتو التنفيذية.

ماااااادة ( :)35تطبػػػػػؽ أحكػػػػػاـ ىػػػػػذه البلئحػػػػػة اعتبػػػػػا ارً مػػػػػف العػػػػػاـ الجػػػػػامعي التػػػػػالي لتػػػػػاريخ
إ عتمادىا ,عمى الطبلب المستجديف والباقيف لئلعادة بالفرقة األولى.
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ادلقسزاد اندزاسُخ نربايح انؼهىو انززاػُخ
ادلستىي األول

المقررات اإلجبارٌة لطالب المستوي األول (الفصل الدراسً األول)
{برامج العلوم الزراعٌة}
ساعة
نظري تطبٌقً
اسم المقرر
الرقم الكودي
معتمدة

متطلب
سابق

01909

مبادئ عمـ اإلقتصاد العاـ

9

-

9

-

00909

مبادئ عمـ اإلقتصاد المنزلي

9

-

9

-

09909

أساسيات الرياضيات

9

9

9

-

01909

أساسيات عمـ النبات

9

1

1

-

99909

أساسيات عمـ الحيواف العاـ

9

1

1

-

91909

أساسيات الكيمياء الطبيعية

9

1

1

-

98909

أساسيات عمـ المجتمع الريفي

9

9

9

-

*10900

حقوؽ اإلنساف

9

-

-

-

* تعمف النتيجة ناجح أو راسب.
المقررات اإلجبارٌة لطالب المستوي األول (الفصل الدراسً الثانً)
{برامج العلوم الزراعٌة}
ساعة
الرقم
نظري تطبٌقً
اسم المقرر
معتمدة
الكودي

متطلب
سابق

01909

مبادئ اإلقتصاد الزراعي

9

-

9

-

01909

المممكة النباتية

9

1

9

-

99909

أساسيات عمـ الحشرات

9

1

1

-

91909

أساسيات الكيمياء العضوية العامة

9

1

1

-

91901

أساسيات الكيمياء التحميمية

9

1

9

-

90909

أساسيات عمـ الوراثة

9

9

1

-

10990

لغة إنجميزية  -عاـ

9

-

9

-
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ادلستىي انثبًَ
المقررات اإلجبارٌة واإلختٌارٌة للمستوي الثانً لطالب برامج العلوم الزراعٌة
المقررات اإلجبارٌة لطالب المستوي الثانً (الفصل الدراسً األول)
{برامج العلوم الزراعٌة}
الرقم
الكودي

اسم المقرر

نظري

تطبٌقً

ساعة
معتمدة

متطلب
سابق

09909

أساسيات عمـ الغابات

9

9

1

-

08909

أساسيات اإلنتاج الحيوانى

9

9

1

-

01909

أساسيات إنتاج الدواجف

9

9

1

-

90909

أساسيات عمـ األراضي

9

9

1

-

91999

أساسيات إنتاج المحاصيؿ

9

9

1

-

الرقم
الكودي

المقررات اإلختٌارٌة لطالب المستوى الثانى (الفصل الدراسى األول)
{برامج العلوم الزراعٌة}
ساعة
تطبٌقً
نظري
اسم المقرر
معتمدة

متطلب
سابق

01909

عمـ األحياء الدقيقة

9

1

9

01909

11909

عمـ األحياء الدقيقة الزراعية

9

-

9

01909

الرقم
الكودي

اسم المقرر

نظري

تطبٌقً

ساعة
معتمدة

متطلب
سابق

99909

اساسيات الكيمياء الحيوية

9

-

9

-

11901

مبادئ الكيمياء الحيوية الزراعية

9

-

9

-

*يقوـ الطالب بإختيار مقرر واحد فقط ( 9ساعة معتمدة) مف كؿ مجموعة.
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المقررات اإلجبارٌة لطالب المستوي الثانً (الفصل الدراسً الثانً)
{برامج العلوم الزراعٌة}
الرقم
الكودي

اسم المقرر

نظري

تطبٌقً

ساعة
معتمدة

متطلب
سابق

09909

األتصاؿ اإلرشادي الزراعي

9

9

1

-

02909

أساسيات عمـ األلباف

9

9

1

-

99909

أساسيات إنتاج الخضر

9

9

1

-

9

9

1

-

99909

أساسيات تصنيع وحفظ األغذية

9

9

1

-

92909

مبادئ إنتاج محاصيؿ الفاكية

9

9

1

-

10990

مقدمة فى الحاسب االلى *

-

9

-

-

91909

أساسيات الزىور ونباتات الزينة وتنسيؽ
الحدائؽ

* يتـ إجتياز المقرر بحضور الطالب  % 19عمى االقؿ مف عدد دروس المقرر.
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ادلقسزاد اندزاسُخ

نربَبيح اذلُدسخ انززاػُخ
ادلستىٌ األول

الرقم الكودي

المقررات اإلجبارٌة لطالب المستوي األول (الفصل الدراسً األول)
{برنامج الهندسة الزراعٌة}
ساعة
نظري تطبٌقً
اسم المقرر
معتمدة

متطلب
سابق

09909

الجبر والتفاضؿ

9

9

9

-

09900

فيزياء ()9

9

9

1

-

09999

رسـ ىندسي ()9

9

1

9

-

09999

أسس البرمجة

9

9

9

-

09999

مقدمة في اليندسة الزراعية

9

9

1

-

91900

أساسيات الكيمياء العضوية والطبيعية

9

1

1

-

98909

أساسيات عمـ المجتمع الريفي

9

9

9

-

*10900

حقوؽ اإلنساف*

9

-

-

-

* تعلن النتٌجة ناجح أو راسب
المقررات اإلجبارٌة لطالب المستوي األول (الفصل الدراسً الثانً)
{برنامج الهندسة الزراعٌة}
ساعة
نظري تطبٌقً
اسم المقرر
الرقم الكودي
معتمدة

متطلب
سابق

09901

اليندسة التحميمية والتكامؿ

9

9

9

-

09909

فيزياء()9

9

9

1

-

09908

اإلستاتيكا والديناميكا

9

9

1

-

09999

رسـ ىندسي ()9

9

1

9

-

09990

ىندسة اإلنتاج

9

0

1

-

01900

أساسيات وفسيولوجيا النبات

9

9

1

-

10990

لغة إنجميزية – عاـ

9

-

9

-
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ادلستىٌ انثبَـٍ
المقررات اإلجبارٌة واإلختٌارٌة لطالب المستوي الثانى برنامج الهندسة الزراعٌة
المقررات اإلجبارٌة لطالب المستوي الثانً (الفصل الدراسً األول)
{برنامج الهندسة الزراعٌة}
الرقم
الكودي

اسم المقرر

نظري

تطبٌقً

ساعة
معتمدة

متطلب
سابق

09901

أساسيات نظرية الدواؿ

9

9

9

09901

09999

مبادئ اليندسة الكيربائية

9

9

1

09909

09999

نظرية اإلنشاءات وتحميؿ االجيادات

9

9

1

09908

90909

أساسيات عمـ األراضي

9

9

1

-

91999

أساسيات إنتاج المحاصيؿ

9

9

1

-

المقررات اإلختٌارٌة لطالب المستوي الثانً (الفصل الدراسً األول)
{برنامج الهندسة الزراعٌة}
الرقم
الكودي

اسم المقرر

نظري

تطبٌقً

ساعة
معتمدة

متطلب
سابق

09909

أساسيات عمـ الغابات

9

9

1

-

19909

أساسيات إنتاج البساتيف

9

9

1

-
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المقررات اإلجبارٌة لطالب المستوي الثانً (الفصل الدراسً الثانً)
{برنامج الهندسة الزراعٌة}
الرقم
الكودي

اسم المقرر

نظري

تطبٌقً

ساعة
معتمدة

متطلب
سابق

01909

مبادئ اإلقتصاد واإلقتصاد الزراعي

9

9

1

-

09900

المعادالت التفاضمية والتكاممية

9

9

1

-

09992

خواص واختبار المواد وتقنيات النانو

9

9

1

-

09998

انتقاؿ الحرارة

9

9

1

09909

9

9

1

-

19909

أساسيات اإلنتاج الحيواني والسمكي
والداجني

المقررات اإلختٌارٌة لطالب المستوي الثانً (الفصل الدراسً الثانى)
{برنامج الهندسة الزراعٌة}
الرقم
الكودي

اسم المقرر

نظري

تطبٌقً

ساعة
معتمدة

متطلب
سابق

09999

مبادئ اليندسة اإللكترونية وتطبيقاتيا

9

9

1

-

90102

نظـ المعمومات الجغرافية

9

9

1

-
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ادلستىي انثبنث

المقررات اإلجبارٌة واإلختٌارٌة لطالب المستوي الثالث برنامج الهندسة الزراعٌة
المقررات اإلجبارٌة لطالب المستوي الثالث
{برنامج الهندسة الزراعٌة}
الرقم
الكودي

اسم المقـــرر

الفصل
الدراسى

ساعة المتطلب
نظري تطبٌقً
معتمدة السابق

09199

الديناميكا الحرارية

9

9

9

1

--

09199

آالت اإلحتراؽ الداخمى

9

9

9

1

--

09191

ميكانيكا الموانع

9

9

9

1

--

09190

رسـ الماكينات

9

9

1

9

--

09199

نظرية اآلالت

9

9

9

1

--

09191

تصميـ اآلالت (أ)

9

9

1

9

--

09199

المساحة المستوية

9

9

9

1

--

09199

اإلحصاء اليندسى

9

9

1

9

09909

9

9

9

1

--

9

-

2

9

--

09191
10111

ىيدروليكا المضخات والقنوات
المكشوفة

تدريب ميدانى – تخصصى
( فى اليندسة الزراعية)
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المقررات اإلختٌارٌة لطالب المستوي الثالث
{برنامج الهندسة الزراعٌة}
الرقم
الكودي

اسم المقـــرر

ساعة المتطلب
الفصل
نظري تطبٌقً
معتمدة السابق
الدراسى

09198

تطبيقات فى اليندسة الكيربية

9

9

9

1

--

09191

خرسانة مسمحة

9

9

9

1

--

الرقم
الكودي

اسم المقـــرر

الفصل
الدراسى

ساعة المتطلب
نظري تطبٌقً
معتمدة السابق

09199

اسس القياس والتحكـ

9

9

9

1

--

09191

تصميـ االالت (ب)

9

9

9

1

--

الرقم
الكودي

اسم المقـــرر

ساعة المتطلب
الفصل
نظري تطبٌقً
معتمدة السابق
الدراسى

09190

الطاقة المتجددة فى الزراعة

9

9

9

1

--

09198

نظـ التحكـ الييدروليكى

9

9

9

1

--
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ادلستىي انساثغ
المقررات اإلجبارٌة واإلختٌارٌة لطالب المستوي الرابع برنامج الهندسة الزراعٌة
المقررات اإلجبارٌة لطالب المستوي الرابع
{برنامج الهندسة الزراعٌة}
الرقم
الكودي

اسم المقـــرر

الفصل
الدراسى

ساعة المتطلب
نظري تطبٌقً
معتمدة السابق

09000

تصميـ وتخطيط مشروع التخرج

9

9

-

9

--

09099

ىندسة الج اررات والقوى الزراعية

9

9

9

1

09199

09099

ىندسة تصنيع المنتجات الزراعية

9

9

9

1

09191

09091

ىندسة المنشآت الزراعية

9

9

9

1

--

09090

تخطيط وتصميـ نظـ الري

9

9

9

1

09199

09009

مشروع التخرج

9

-

2

9

--

09099

ىندسة اآلالت الزراعية (أ)

9

9

9

1

09191

09099

صيانة وتشغيؿ المعدات الزراعية

9

9

1

9

--

10090

لغة انجميزية (كتابة عممية)

9

9

--

9

10990

الرقم
الكودي
09099
09091

المقررات اإلختٌارٌة لطالب المستوي الرابع
{برنامج الهندسة الزراعٌة}
ساعة المتطلب
الفصل
نظري تطبٌقً
اسم المقـــرر
معتمدة السابق
الدراسى
ىندسة النظـ الحيوية
ترشيد واستيبلؾ الطاقة فى اإلنتاج
الزراعى
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9

9

9

1

--

9

9

9

1

--

الرقم
الكودي

اسم المقـــرر

ساعة المتطلب
الفصل
نظري تطبٌقً
معتمدة السابق
الدراسى

09091

ىندسة اآلالت الزراعية (ب)

9

9

1

9

--

09090

ىندسة معدات استصبلح األراضي

9

9

1

9

--

الرقم
الكودي

اسم المقـــرر

09092
09091

ساعة المتطلب
الفصل
نظري تطبٌقً
معتمدة السابق
الدراسى

ىندسة حفظ األغذية بالمعاممة
الحرارية

ىندسة حفظ وتخزيف الغذاء بخفض
المحتوى الرطوبى

الرقم
الكودي

اسم المقـــرر

09091

ىندسة البيوت المحمية

9

9

1

9

09199

ساعة المتطلب
الفصل
نظري تطبٌقً
معتمدة السابق
الدراسى

 09019االسس اليندسية لبلستزراع السمكى
الرقم
الكودي

اسم المقـــرر

09019

ىندسة الري والصرؼ الزراعي

09010

9

9

1

9

09998

9

9

1

9

09998

9

9

1

9

--

ساعة المتطلب
الفصل
نظري تطبٌقً
معتمدة السابق
الدراسى

نظـ ري الحدائؽ والمسطحات
الخضراء

9

9

1

9

09190

9

9

1

9

09190

*يقوـ الطالب بإختيار مقرر واحد فقط مف كؿ مجموعة باإلضافة لمقرر متطمب الجامعة
(ساعتيف معتمدتيف) مف جدوؿ (( )9فصؿ دراسى أوؿ)
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وحدح ضًبٌ اجلىدح
منطمؽ أىمية دور طبلب الكمية مما يستمزـ تعريفيـ بدورىـ فى اإل رتقاء بكميتنا الحبيبة.
فقػػد أنشػػأت وحػػدة ضػػماف الجػػودة بقػػرار فػػى ضػػوء التحػػديات ومسػػتقبؿ كميػػة الرزاعػػة – وواقػػع
الجامعػػات المصػػرية ومشػػكبلتيا ومتطمبػػات تطػػوير أوضػػاعيا واإل رتقػػاء بجػػودة أدائيػػا ومػػف خػػبلؿ
مناقشػػػة خيػػػارات واسػػػتراتيجيات تطػػػوير الكميػػػة والػػػربط مػػػع مؤسسػػػات الدولػػػة مػػػف خػػػبلؿ جامعػػػة
اإلسكندرية لمسايرة ومواكبة التغيرات والتطورات العالمية فى مختمػؼ كميػات الزراعػة وحرصػاً عمػى
جودة األداء واإلعتماد األ كاديمى لكميتنا ومف مجمس كمية .9002/9/98
وبقرار رئيس مجمس الجامعة .9002/9/99

أسـ الوحدة:

وحدة ضماف الجودة بكمية الزراعة – جامعة اإلسكندرية.

مقر الوحدة:

مكت ػب إلدارة الوحػػدة بالػػدور الثالػػث ب ػالمبنى الرئيسػػى بالكميػػة بالشػػاطبى ,وممحػػؽ بػػو قاعػػة

لبلجتماعات .والمكتب مجيز بأجيزة حاسب آلى وممحقاتيا (طابعات وناسخ ضوئى) وآلػة تصػوير
وداتا شو وبروچيكتور والب توب واألدوات المكتبية البلزمة.

عنواف الوحدة:

كمية الزراعة – شارع أفبلطوف
الشاطبى – اإلسكندرية ص.ب 99909

تميفوف الكمية  )01(9199009 :داخمى 9128

E-mail: qau.agric.alex@gmail.com
qau@alex-agr.edu.eg
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رسالة وحدة ضماف الجودة:

تحقيؽ مستويات األداء التعميمية والبحثية والخدمية التي تتفؽ مع المعايير المحمية

واالقميمية والعالمية.

رؤية وحدة ضماف الجودة:

إنشاء نظاـ متكامؿ لتحسيف العممية التعميمية و ضماف الجودة واالعتماد مف خبلؿ تطوير

معايير متجددة لمجودة تضمف تميز وجودة العمميػة التعميميػة والبحثية والخدمية لمكمية بما

يتمشى مع المعايير العالمية المعترؼ بيا.

أىداؼ وحدة ضماف الجودة:

تيدؼ الوحدة إلى تكامؿ جميع البرامج و األنشطة و المشاريع التى تيدؼ إلى تطوير

التعميـ وانصيارىا جميعاً لتكويف منظومة واحدة تسعى إلى االرتقاء بالتعميـ الجامعى الزراعى

لموصوؿ إلى المعايير العالمية وتمثؿ الوحدة المرجعية األىـ فى التخطيط والمتابعة فى جميع

المقررات العممية التعميمية ,وقد أنشأت الوحدة لتبنػى مجموعػة مف األىداؼ تتوافؽ مع

إستراتيجية الجامعة و أىداؼ الييئة القومية لضماف الجودة واالعتماد لذا فالمركز ييدؼ إلى:

 .8الوفاء بمتطمبػات ومعايير الييئػة القومية لضماف الجودة واالعتمػاد واستراتيجية الجامعة.

 .2التوعية ونشر ثقافة تقييـ األداء وضماف الجودة بيف جموع أعضاء ىيئة التدريس
والعامموف بالكمية.

 .3التخطيط المستمر لمنيوض بالعممية التعميمية ومخرجاتيا لتتوافؽ مع متطمبات العصر
ولتمبية احتياجات سوؽ العمؿ بما يؤدى إلى كسب ثقة المجتمع فى الخريجيف.

 .4تطوير نظاـ متكامؿ لممراجعة الداخمية والتقييـ الذاتى المستمر.

 .5دراسة اإلمكانيات والموارد الفنية والبشرية المتاحة لدى الكمية وتحديد مدى مبلئمتيا
لمخرجات ضماف وتوكيد جودة العممية التعميمية.

 .6وضع المقترحات و التوصيات إلى إدارة الكمية لتصحيح مسار األداء لمجيات التى شمميا
التقييـ الذاتى لتتطابؽ مع المعايير الموضوعة.

 .7إعداد الكمية لمرحمة ضماف الجودة الشاممة واالعتماد عمى المستوى القومى والعالمى.
 .8استمرارية عممية التطوير فيما بعد المشروع.
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دلبذا وحدح ضًبٌ اجلىدح؟
في إطار سياسة الدولة لمنيوض بجودة التعميـ العالي في مصػر فقػد وافقػت وزارة التعمػيـ
العمى عمى منح الكمية مشروع" إنشاء نظاـ داخمي لتوكيد الجودة بالكمية " وقد قامػت الكميػة فعػبل
بإنشاء ىذا النظاـ .وىو نظاـ يعتمد عمى الوثائؽ (الػدالئؿ) والتطػوير المسػتمر .والنظػاـ الػداخمي
لتوكيد الجودة بالكمية يعتمد عمى مشاركة كؿ المسػتفيديف مػف الكميػة فػي عمميػة التطػوير سػواء

أعضاء ىيئة التدريس أو الطبلب أو الخريجيف حديثي التخرج أو أرباب األعماؿ.
وتوكيد الجودة :ىو إستخداـ وسائؿ محددة لمتأكػد مػف أف المعػايير األكاديميػة فػي الكميػة
والمستمدة مف رسالتيا التعميمية تـ تعريفيا وتحقيقيا بما يتوافؽ مع المعايير المناظرة ليا سواء
قوميا أو عالميا .وأف مستوى جودة فػرص التعمػيـ واألبحػاث والمشػاركة المجتمعيػة تعتبػر مبلئمػة
وتستوفى توقعات كؿ المستفيديف مف ىذه الكمية.
أما االعتماد :فيو تمكيف مؤسسات التعميـ العالي مف الحصوؿ عمى صفة متميػزة وىويػة
منفردة في مجاؿ التعميـ وىو خػتـ تصػديؽ عمػى أف الخطػوات المتخػذة لتحسػيف الجػودة فػي ىػذه
الكمية خطوات ناجحة .ولذلؾ فاالعتماد يعبر عػف االعتػراؼ الػذي تمنحػو الييئػة القوميػة لضػماف
الجودة لمكمية التي تستطيع إثبػات أف برامجيػا تتوافػؽ مػع معػايير التعمػيـ المعمنػة والمعتمػدة واف
لدييا أنظمة قائمة لضماف الجودة والتحسيف المستمر ألنشطتيا األكاديمية ,وذلؾ وفقػا لمضػوابط
المعمنة التي تنشرىا الييئة.
أحػػد أىػػـ تمػػؾ الوثػػائؽ والدالػػة عمػػى إكتسػػاب الطالػػب لمميػػارات والمعػػارؼ المسػػتيدفة مػػف
العمميػػة التعميميػػة ىػػو رأى الطالػػب نفسػػو سػواء فػػي العمميػػة التعميميػػة أو أسػػموب وطػػرؽ التعمػػيـ
والػػتعمـ التػػي توفرىػػا الكميػػة أو رأى الطالػػب فػػي السياسػػة التػػي تتبعيػػا الكميػػة فػػي التػػدريس ورأى
الطالب ميـ ويساعد األستاذ والكمية لتحسيف العممية التعميمية.
ويػػتـ أخػػذ رأى الطػػبلب مػػف خػػبلؿ إسػػتمارات أس ػتطبلع رأى الطػػبلب ""Questionnaire
وفى ىذا المضمار نود اإلشارة إلى أف رأى الطالب يجب أف ينصب وبشفافية كاممػة عمػى العمميػة
التعميمية وليس تجريحا لؤلستاذ .فاألستاذ أب وأخ كبير وعالـ فاضػؿ وخبيػر فػى مجػاؿ تخصصػو
ويؤدى عممو بإتقاف.
وبالتالى فػإف رأيكػـ مػف خػبلؿ اإلجابػة عمػى أسػئمة اإلسػتبياف يسػاعدنا عمػى التطػوير فػى
العممية التعميمية مما يعود عميكـ باإلرتقاء بالتعميـ وتنمية مياراتكـ.
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وحدح خديبد اخلسجيني
يقوـ مكتب وحدة خدمات الخريجيف لخدمة الخريج وتقديـ كافة التسييبلت لحصولو عمى الوثائؽ

والخػػدمات المطموبػػػة لمتخػػػرج .إعتمػػادا عمػػػي إسػػػتخداـ الحاسػػػب اآللػػي فػػػي التسػػػجيؿ واسػػػتخراج
الشػػيادات والوثػػائؽ الخاصػػة بػػالخريجيف وكػػذا القيػػاـ بكافػػة األعمػػاؿ المكتبيػػة بدايػػة مػػف إدخػػاؿ
البيانات وا ستخراج اإلحصائيات المطموبة البلزمة مف حيػث أعػداد خريجػي األقسػاـ وتقػديراتيـ أو
أنثػى مسػتيدفة تكػويف قاعػدة بيانػات ,وكػذا
مف حيث الجنسية وكذا نوعيػة الخػريج كونػو ذكػر أو ً
التواصؿ الدائـ مع الخريجيف.

نشأة وحدة خدمات الخريجيف:

نشػػأ مكتػػب خػػدمات الخػػريجيف مػػع تخػػرج أوؿ دفعػػة لمكميػػةعاـ  ,9102وتػػـ إعتمػػاده

كوحدة مستقمة أعتبا ار مف عاـ  9000تابعاً لقسـ شئوف الطبلب.

رؤية وحدة خدمات الخريجيف:

اإلستمرارية في التواصؿ مع الخريجيف ومتػابعتيـ وأف تصػبح وحػدة خػدمات الخػريجيف

بالكمية مرك ازً متمي ازً لتقديـ الدعـ الخدمي والتعميمي والفني لمخريج وذلؾ لتحديث معموماتيـ.

رسالة وحدة خدمات الخريجيف:

الربط بيف الكمية وخريجييا والتواصؿ معيـ وتقديـ كافة الخدمات لمخػريجيف مػف خػبلؿ

توثيؽ العبلقة بيف الخريجيف والكمية.

أىداؼ وحدة خدمات الخريجيف:

 .9تكويف قاعدة بيانات لمخريجيف لئلستخدامات المختمفة.
 .9التواصؿ مع الخريجيف عف طريؽ الشبكة العنكبوتية.

 .1وضػػع بػػرامج لرفػػع كفػػاءة الخػػريجيف عػػف طريػػؽ دورات التػػدريب التحػػويمي والتػػدريب
التكميمي الحديث.

 .0إقامة ندوات توعية لطبلب السنة النيائية عف الدراسات العميا والتوظيػؼ والعبلقػة بػيف
الكمية والمجتمع.

 .9الربط بيف الخريجيف والوظػائؼ المتاحػة فػي قطاعػات العمػؿ الزراعػي والمسػاعدة عمػى
توفير فرص عمؿ بعد التخرج عف طريؽ التواصؿ مع مؤسسات المجتمع المدني.
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 .2العمػػؿ عمػػى توثيػػؽ وتعميػػؽ حمقػػة االتصػػاؿ بػػيف الكميػػة وخريجييػػا مػػف جانػػب وطػػبلب
السنوات النيائية والخريجيف والمجتمع الخارجي مف جانب آخر.

 .1مساىمة الخريج في دعـ وتطوير الكمية.

موقع وحدة خدمات الخريجيف:

تقػػع وحػػدة خػػدمات الخػػريجيف بمػػدخؿ البػػاب الرئيسػػى لمكميػػة بالػػدور األرض ػي بج ػوار

المعمؿ المركزي.

سياسة الكمية لمتعامؿ مع الخريجيف:

 -9ضػػماف جػػودة الخػػريج العمميػػة والعمميػػة واإلرتقػػاء بمسػػتواه التقنػػي وذلػػؾ بتػػدعيـ الخػػريجيف
بالدورات التدريبية المزودة بأحػدث المستجدات العممية.

 -9التأكيد عمى الربط بيف خريجي الكمية ومؤسسات المجتمػع المدنػي الخارجي مػف خػبلؿ دعػوة
رجاؿ األعماؿ لعقد الندوات.

 -1تحفيز الخريجيف عمى التواصؿ مع الموقع اإللكتروني بتحديث خدمػة المعمومات.
 -0دعـ المشاريع الصغيرة ومتناىية الصغر بتقديـ األستشارات الفنية.

 - 9أف يكوف لوحدة خدمات الخريجيف دور رئيسي وفعاؿ في توفير فرص عمؿ مناسبة لمخريج

وذلؾ بفتح مجاالت وفرص العمؿ لخريجي الكمية رغبة مف الكمية في تحقيؽ مستوى أفضػؿ
ألبنائيا الخريجيف.

مياـ وأنشطة وحدة خدمات الخريجيف:

 -9إسػػتخراج الشػػيادات والسػػجبلت والحصػػوؿ عمػػى ألبػػوـ الخريجينوكػػؿ مػػا يحتاجػػو
الميندس الزراعى مف الكمية بعد التخرج.

إرشاد الخريجيف إلى مكتب الدعـ الفني بالكمية إللحاؽ الخريج بالدورات المختمفة الكتسابو
الميارات التقنية خػبلؿ دورات الحاسػب اآللػي أو إمػداده بالميػارات الفنيػة الجديػدة الخاصػة

بالمعمومات الزراعية.

 -9إنشاء موقع الكتروني خاص بالمكتب لمتواصؿ المباشر مع الخريجيف.
 -1مخاطبػػة جيػػات العمػػؿ الراغبػػة فػػي تشػػغيؿ الخػػريجيف وامػػدادىا بأسػػماء أوائػػؿ األقسػػاـ
وعناويف محؿ إقامتيـ.
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 -0إقامة حفؿ سنوي لخريجي الكمية لمنح جوائز مالية ممنوحة ألوائؿ خريجي الكمية
مف الييئات وبعض أعضاء ىيئة التدريس

اإلجراءات المطموبة إلستخراج األلبوـ (أختيارى):



سحب إستمارة تعارؼ حيث يتـ تعبئة البيانات المطموبة مف قبؿ الخريج.

توريد الرسوـ المقررة بحافظة يحصؿ عمييا مف مكتب وحدة خدمات الخريجيف
ويورد المبمغ لخزينة الكمية.



 9صور شخصية

ممحوظة:

في حالة الرغبة لمحصوؿ عمى ألبوـ الخريجيف يتقدـ الخريج في الفترة مف بعد إعتماد

النتيجة لمطالب بالنجاح واعتباره مف الخريجيف وقبؿ بداية العاـ الدراسي البلحؽ.

اإلجراءات المطموبة لمحصوؿ عمي شيادة وسجؿ بالتقديرات:


سحب طمب الحصوؿ عمي شيادة وسجؿ بالتقديرات مف مكتب وحدة خدمات

الخريجيف.

بالنسبة لمشيادة المؤقتة:



توريد الرسوـ المقررة لكؿ شيادة عربي أو إنجميزى لخزينة الكمية.

طابع دمغة.

بالنسبة لمسجؿ:


خمس طوابع خدمات تعميمية مف خزينة الكمية.



طابع دمغة.



يتـ عمؿ الشيادات والسجبلت الدراسية بالكمبيوتر وتسمـ بعد  90ساعة مف تقديـ

الطمب ويتـ تسميـ ممؼ الخريج مع الشيادات الخاصة بعد إخبلء طرفو.

بالنسبة لمشيادة األصمية ( إجبارية )


توريد الرسوـ المقررة لخزينة الكمية .
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حقىق ادلهكُخ انفكسَخ

يوجد بالكمية مكتب لحماية حقوؽ الممكية الفكرية.
المكاف :الدور األرضى قسـ عموـ وتقنية األلباف.

مياـ المكتب:

 .9نشر ثقافة حقوؽ الممكية الفكرية بيف الطبلب.

 .9تشجيع الطبلب عمى تقديـ طمبات لمحصوؿ عمى البراءة.
 .1تيسير وتسييؿ تقديـ طمب البراءة عمى المخترع.

 .0سيولة إجراء التعديبلت المطموبة مف خبلؿ مكتب نقطة األتصاؿ.

 .9متابعة طمب ال براءة والتظممات مف الناحية اإلدارية والفنية والقانونية حتى الحصوؿ عمى
براءة األختراع.

 .2تقديـ اإلستشارات الفنية والقانونية وخدمات التسجيؿ والتقييـ واإلدارة لحقوؽ الممكية
الفكرية.

 .1الدعـ الفنى لممخترع مف خبلؿ مكتب نقطة األتصاؿ.

 .8رصد ومتابعة التطورات القانونية واألقتصادية والتقنية فى مجاالت الممكية الفكرية.
خدمات المكتب:

 .8تقديـ خدمة الترجمة بالمكتب.

 .2تقديـ خدمة الرسـ اليندسى .AutoCAD

 .3تقديـ خدمة البحث فى قواعد البيانات المحمية واألجنبية لبراءات األختراع لتحديد ِجدة البراءة
بالنسبة لحالة اإلبداعات السابقة Previous State of the Art Technology

تيتـ الكمية دائماً بالحفاظ عمى حقوؽ الممكية الفكرية لمختمؼ منسوبييا مف أجؿ ذلؾ

حرصت عمى وضع سياسة لمممكية الفكرية تناولت مف خبلليا جميع البنود التى يجب اإلطبلع
عمى ىذه السياسة وذلؾ عمى الموقع اإللكترونى الخاص بالكمية وقراءتيا ثـ التوقيع عمى اإلقرار

الخاص بذلؾ وتسميـ ىذا اإلقرار إلى شئوف الطبلب.
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آنُخ تقدَى انتظهًبد يٍ َتبئح األيتحبَبد

 -9يفػػتح بػػاب التقػػدـ بالتظممػػات أعتبػػا ارً مػػف إعػػبلف النتػػائج ولمػػدة أسػػبوع مػػف تاريخػػو
ولف تقبؿ أي تظممات بعد ذلؾ أياً كانت األسباب.
 -9يقدـ الطالب عمى النموذج المعد لذلؾ بشئوف الطبلب.
 -1يقدـ تظمـ خاص بكؿ مادة عمى حدة.
 -0تُعمػػػف نتػػػائج التظممػػػات بعػػػد أسػػػبوعيف مػػػف تػػػاريخ غمػػػؽ بػػػاب التقػػػدـ بالتظممػػػات إف
شاء اهلل.
 -9تسدد رسوـ خدمات تعميمية طبقاً لقرار مجمس الكمية.
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دنُم اإلزشبد األكبدميً
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يقديخ
إف عممية اإلرشاد األكاديمى ىى إحدى الخطوات األساسية التى تضمف عبلقة جامعية

صحيحة بيف أعضاء ىيئة التدريس والطبلب بيدؼ معاونة الطالب فى الوصوؿ إلى اإلختيارات
المثمى لممقررات الدراسية والتخصصات الرئيسية وكذا المقررات اإلجبارية واإلختيارية التى تبلئمو
ُ
باإلضافة إلى تعريؼ الطالب بطرؽ التقييـ وكيفية حساب التقديرات فى نظاـ الساعات المعتمدة.
ويعد اإلرشاد األكاديمى الركيزة التى يعتمد عمييا نظاـ الساعات المعتمدة وال يقتصر دوره عمى

التعريؼ بالخطط الدراسية ومساحتيا فقط بؿ يتعداىا إلى توثيؽ العبلقة بيف الطبلب وأعضاء
ىيئة التدريس ولذا فإف المرشد األكاديمى يمثؿ حمقة الوصؿ التى تربط الطالب بقسمو األكاديمى

وينقؿ لئلدارة صورة عف حياة الطالب الجامعية.

فاإلرشاد األكاديمي خدمة إشرافية تيدؼ تعريؼ الطالب بطبيعة البرامج الدراسية وعوامؿ

التفوؽ واإلنجاز فى المتطمبات المؤسسية (الجامعة – الكمية) فى ضوء تعرفو عمى مبلئمة قدراتو

الشخصية لتمؾ البرامج وكذا عممية التعميـ والتعمـ وبناء مسيرة جامعية فعالة تمنح الطالب

ميارات مينية تمنحو خصائص مميزة تكفؿ لو التفوؽ فى فرص سوؽ العمؿ.

وبمغة أخرى فإف اإلرشاد األكاديمى ىو الجمع المتمكف بيف الفرص المتاحة فى البرامج

الدراسية ,وأىداؼ طموحات وقدرات الدارس(الطالب) ,والقواعد والسياسات والمتطمبات الجامعية
والمؤسسية.
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زؤَخ وزسبنخ وأهداف اإلزشبد األكبدميً

الرؤيػػػة:

إعداد خريج متميز مسمح بالعمـ والخبرات العممية والميدانية ومتفيـ ومؤىؿ لمتطمبات

سوؽ العمؿ المحمى واإلقميمى.

رسالة اإلرشاد األكاديمى:

"تحسيف وتطوير جودة الخبرة الجامعية العامة الكاممة لمطالب ,لتمكينو مف تحقيؽ

أىدافو األكاديمية (التعميمية) والحياتية (المستقبمية)".

وىى بذلؾ تفعيؿ العبلقة بيف الطالب وأعضاء ىيئة التدريس والكمية مف خبلؿ نظاـ يسمح
لمطالب باإلختيار والتخطيط الصحيح والواضح الرؤية لمستقبمو المينى والعممى بأقصى استغبلؿ
لقدراتو الشخصية بمعاونة ودعـ المرشد األكاديمي.

أىداؼ اإلرشاد األكاديمي:

ييدؼ اإلرشاد األكاديمي إلى وجود مرشد أكاديمي لمطالب يعمؿ عمى:
 .9مساعدة الطالب في اإلعداد والتخطيط لمستقبمو العممي.
 .9توجيو الطالب باإلرشادات التي تؤدي لتفوقو.
 .1مساعدة الطالب في إختيار المقررات الدراسية اإلختيارية وكذلؾ تميد لو الطريؽ الى
التخصص.
 .0إرشاد الطالب لئلستفادة مف نظاـ الساعات المعتمدة في إعداده عمى أساس عممي سميـ.
 .9تفيـ وتقدير مشاكؿ الطبلب بكافة أنواعيا والتوجيو والمعاونة فى حميا.
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دور المرشد األكاديمي:

يتمخص دور المرشد األكاديمي بمساعدة الطبلب في:

 .9المساعدة فى إتخاذ الق اررات الواقعية وفى توجيات المستقبؿ المينى.

 .9توفير معمومات واضحة ودقيقة عف السياسات والبرامج المؤسسية واإلجراءات.
 .1إعداد الممؼ الدراسي لمطالب.

 .0المعاونة فى إختيار المقررات الدراسية وتسجيميا وكذا فػى إختيػار المقػررات اإلختياريػة لكػؿ
فصؿ وسنة دراسية.

 .9تقيػػيـ تقػػدـ الطالػػب نحػػو تحقيػػؽ أىدافػػو المقػػررة والمسػػاعدة والتوجيػػو فػػى فيػػـ البرنػػامج
الدراسي وكيفية تطويره.

 .2جمػػع وتوزيػػع البيانػػات المتعمقػػة بإحتياجػػات الطػػبلب أولويػػاتيـ و(أفضػػمياتيـ) وأدائيػػـ لكػػى
تستخدـ فى تعديؿ وتطوير ق اررات وسياسات واجراءات المؤسسة (الكمية – الجامعة).

 .1تقديـ الدعـ في حاؿ البحث عف مساعدة متخصصة داخؿ الجامعة فيما يتعمؽ باإلحتياجات
التعميمية أو خارجيا فيما يتعمؽ باإلحتياجات الميدانية.

 .8مراجعػػة سػػجؿ الطمػػب األكػػاديمى وخطتػػو الدراسػػية وتوضػػيح البػػدائؿ المختمفػػة لق ػوائـ ىػػذه
السػػجبلت لمطػػبلب مػػع ت ػوازف إىتمػػامتيـ وقػػدراتيـ بحيػػث تػػوفر ليػػـ المعمومػػات المتعمقػػة
بخيارات مستقبميـ وما يتعمؽ بيا.

لجنة اإلرشاد األكاديمى:

تشكؿ فى بداية العاـ الدراسى لجنة اإلرشاد األكاديمى بقرار مف مجمس الكمية يتضمف

تسمية المجنة وأعضائيا ومياميا وصبلحيتيا.

ومياـ ىذه المجنة:

 .9نشر ثقافة اإلرشاد األكاديمى وأىميتو.

 .9اإلشراؼ عمى تطبيؽ إجراءات وتعميمات اإلرشاد األكاديمى ومتابعة ذلؾ.

 .1توزيع الطبلب عمى المرشديف األكاديمييف بالكمية واعبلف ذلؾ فى جداوؿ لمطبلب.
 .0تعريؼ الطبلب بمرشدييـ وبأىمية عممية اإلرشاد.

 .9حث الطبلب عمى مراجعة المرشد األكاديمى خبلؿ الساعات المكتبية المعمنة.

 .2تفويض بعض األمور إلى السيد االستاذ الدكتور  /وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطبلب
وعرضيا عمى لجنة شئوف التعميـ والطبلب ورفع األمر لمجمس الكمية لبلعتماد ,في

األمور التي اليمكف البت فييا مف قبؿ المجنة والمرشد.
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حقوؽ الطالب لدى مرشده األكاديمى:

المرشػػػد األكػػػاديمي ىػػػو أحػػػد السػػػادة أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس بالكميػػػة ويقػػػوـ بيػػػذا الجيػػػد
مػػػػف أجػػػػؿ مسػػػػتقبمؾ.ىناؾ بعػػػػض اإللتزامػػػػات يجػػػػب عمػػػػى الطالػػػػب الجػػػػامعى التقيػػػػد بيػػػػا مػػػػع
مرشػػػده األكػػػاديمى عممػػػاً بػػػأف المرشػػػد األكػػػاديمي يعمػػػؿ لصػػػالح الطالػػػب وىػػػو فػػػي منزلػػػة األب
أو األخ األكبر لمطالب منيا:
 .9وجوب مقابمة المرشد األكاديمى الخاص بؾ فى مواعيده المعمنو واإللتزاـ بحضورىا جميعاً,
وعدـ التغيب عنيا إال لظرؼ طارئ مع اإلعتذار المسبؽ عنيا شفاى ًة أو كتاب ًة أو تميفونياً.
 .9وجوب األ تصاؿ بالمرشد األكاديمى أو مقابمتو (فى غير المواعيد المعمنة) لمناقشة أية
مشكمة عاجمة تؤثر عمى أدائؾ األكاديمى (الدراسى).
 .1مشاركة المرشد األكاديمي ومناقشتو في كؿ ما ييـ مستقبمؾ األكاديمي.
 .0اإل نتفاع بالخدمات العامة التي توفرىا الكمية والجامعة ,والتي يوجيؾ إلييا المرشد
األكاديمي.
 .9وجوب اإل ستماع لنصائح المرشد األكاديمي بإمعاف عند دراسة البدائؿ ,لكى تتخذ القرار
األنسب.
 . 2االحتفاظ بممؼ يشمؿ جميع األوراؽ المتعمقة بتسجيؿ الطالب لممسابقات والنشاطات
الطبلبية  ....إلخ.
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مصطمحات تيـ الطالب:
العاـ الجامعي

ويتكون من فصمين دراسيين :الفصل الدراسي األول والفصل الدراسي الثاني وقد

يضاف إليهما فصل ثالث اليمتزم جميع طمبة الجامعة بالتسجيل فيه ويسمي

" الفصل الصيفي ".
الرقـ الجامعي

رقم يدل عمي العام الجامعي والفصل الذي يبدأ الطالب الدراسة فيه إضافة إلي

الفصؿ الدراسي

هو فترة زمنية مقدارها خمسة عشرة أسبوعاً ،وفى الفصل الصيفى ثمانية أسابيع

الخطة الدراسية

جميع المقررات التي يدرسها الطالب لتمكنهم من الحصول عمي الدرجة العممية

المقرر الدراسي

موضوعات دراسية محددة األهداف ذات محتوى عممى وعممى تخدم مجاالت

الرقم المتسمسل لمطالب في ذلك العام والفصل الدراسي.
بخالف فترة األمتحانات.
في تخصص معين.

معرفية معينة لعدد من الساعات األكاديمية الموزعة عمى فصل دراسي كامل

ويميز المقرر باالسم والرقم.

السجؿ الدراسي

هو كشف يبـين المقـررات التـي درسـها الطـالب بتسمسـل الفصـول والتقـديرات التـي
أحرزهــا فــى هــذر المقــررات كمــا يبــين المعــدل الفصــمي والت اركمــي فــي كــل فصــل
دراسي.

متطمبات

مجموعة المقررات الدراسية التي تقررها الجامعة كمتطمب أساسى لجميع طالبها،

الجامعة

وهي مواد تثقيفية تحقق أهداف الجامعة.

متطمبات الكمية

مجموعة المقررات الدراسية التي يدرسها جميع طمبة الكمية عمي إختالف

متطمبات

وتشكل مجموعة المقررات الدراسية التي تنتمي إلي حقل واحد من حقول العموم

تخصصاتهم ،مجموعة العموم األساسية العامة والعموم األساسية الزراعية.

التخصص

والمعرفة اإلنسانية ،وينفرد بدراستها طمبة التخصص الواحد في الكمية.

البطاقة

هي بيان بالمقررات المطموب من الطالب دراستها ولم يتم إنجازها بعد ويمكن

اإلرشادية

التسجيل فيه فعالً.

إشعار التسجيؿ

يعتبر بمثابة إيصال يستممه الطالب بعد التسجيل مباشرة يبين فيه المقررات التي

تم التسجيل فيها فعالً.
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المرشد

هو عضو هيئة التدريس الذي يختارر القسم األكاديمي في الكمية ليتولي توجيه

األكاديمي

الطالب في عممية تسجيل مقررات كل فصل دراسي ،ويتابع مسيرته العممية منذ

التسجيؿ المبكر

عممية تسجيل الطالب لممقررات المختمفة التي تتم في حدود منتصف فصل ما

الحذؼ

واإلضافة

عممية حذف أو إضافة أو تغيير ُشعب أو مواعيد معينة لمقرر أو أكثر وتتم
خالل األسبوع األول من الفصل الدراسي.

المعدؿ الفصمي

هو معدل عالمات المقررات التي درسها الطالب نجاحاً أو رسوباً في الفصل

دخوله في الجامعة وحتي تخرجه.

ويسجل فيه لمفصل الالحق.

الدراسي الواحد،ويتم إحتسابها عمي النحو التالي:

تضرب درجات كل مقرر في عدد ساعاته المعتمدة ،ثم تجمع حواصل ضرب

المقررات التي درسها الطالب ،وتقسم عمي مجموع الساعات التي سجمها الطالب
في الفصل الدراسي.

المعدؿ التراكمي

هو معدل عالمات المقررات التي درسها الطالب نجاحاً أو رسوباً حتي أخر
فصل دراسي أتم دراسته ،ويتم إحتسابها عمي النحو التالي:

تجمع حواصل ضرب المقررات التي درسها الطالب في كل الفصول ،ثم تقسم

عمي إجمالي الساعات المعتمدة لمفصول الدراسية التي درسها.
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إستًبزح يىخز ثُبَبد انطبنت

ـــــــــــــــــــــــــــ

األسن....................................................... :الوستىي......................................................:
اللقة....................................................... :فصيلح الدم...................................................:
تاريخ الويالد........................................... :جهحالويالد...................................................:

هتزوج

الحالح األجتواعيح للطالة :أعزب
العنىاى الحالً................................................................................... .........................:
تليفىى الونزل.................................... ...........:الوىتايل..................................................:
Email:........................................................................................................................
أسن ولً األهر..............................................:الىظيفح/الوهنح..........................................:
ترتيثك تيي أفراد أسرتك
أوالدتناخ
عدد أفراد األسرج:
 األعمال أو الهوايات التى تمارسها حالياً:


...........................................................................................................

األعمال أو الهوايات التى ترغب فى ممارستها ضمن النشاط الطالبى بالكلية:
.........................................................................................................

عالقة الطالب بالكلٌة:
جيد
ممتاز
عالقتك بزمالئك فى الكلية:
عالقتك بأعضاء هيئة التدريس واإلدارة واإلدارة:
جيد
ممتاز
جيد
ممتاز
عالقتك بقسم بشئون الطالب:
جيد
ممتاز
عالقتك بقسم رعاية الشباب:

مقبول

لم أتعامل

مقبول
مقبول
مقبول

لم أتعامل
لم أتعامل
لم أتعامل

أهم المشاكل التى تعانى منها بالكلٌة:
........................................................................................................................
........................................................................................................................

هل تستطٌع إستخدام الحاسب اآللى؟
ممتاش
مستوى اإلستخدام:

نعم
جٌد

ال
متوسط

 األشخساك في اىمنخباث واىمسامص اىثقافيت وقصوز اىثقافت:
منخبت اىبيديت اىعامت
منخبت اإلسنندزيت

ضعٌف

قصس ثقافت اىحسيت

منخبت اىنييت

قصس ثقافت األنفوشي

اىمسمص اىثقافي األمسيني

اىمسمص اىثقافي اىبسيطاني

غيس مشخسك في أى

مشخسك في( :أخسى):
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نعم

ىو حصيج عيي جوائص:

ال

 إذا مانج اإلجابت بنعم أذمس أنواع اىنشاط واىجوائص:
................................ .............................................................. ....................................
..................................................................................................................................
 ما ىو اىمجاه أو اىقسم اىرى حسغب أن حيحق بو باىنييت؟ ...............................................

 ما ىي أىم أوىياث طموحاحل اىمسخقبييت:

.....................................................................................................................................
............................................................ .........................................................................
.....................................................................................................................................
........................................................................ .............................................................
.....................................................................................................................................
تحريراً فً:

/

/
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اىقسم

حوقيع اىطاىب
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حمأل ىره اإلسخمازة ححج إشساف أ.د .اىمسشد األماديمي
اىخوقيع
األسخاذ اىدمخوز/

92

93

