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 لوانباب األ
 نشأة انكهيت وتطىرها  -أ

 99رقػـ  الجميػوريوكانت تتبع جامعة أسيوط حتى صدر القػرار ، 9969ئت كمية الزراعة عاـ أنش
كميػػػات مػػػف  ػػػمنيا كميػػػة  خمػػػسذلػػػؾ الوقػػػت  فػػػ كانػػػت ت ػػػـ  التػػػ بإنشػػػاا جامعػػػة المنيػػػا  9976لسػػػنة 

 الزراعة.
. مازالػػت كميػػة 9996حػػـر الجامعػة عػػاـ د داخػػؿ الموقػػع الجديػ إلػػىالكميػػة مػػف المبنػى القػػديـ  انتقمػت

عشػػر كميػػة  سػػتةتزايػػد عػػددىا حتػػى أصػػب   التػػ  ػػمف كميػػات الجامعػػة  الح ػػاريالزراعػػة تقػػـو بػػدورىا 
 جامعية.

  كمية الزراعة عمى مبنى )أ( ويضم: مبانيتشمل 
 مكتب أ.د. عميد الكمية

 مكتب أ.د. وكيؿ الكمية لشئوف الدراسات العميا والبحوث
 أ.د. وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالبمكتب 

  البيئة. وتنمية المجتمعخدمة  مكتب أ.د. وكيؿ الكمية لشئوف
  :كما يضم األقسام العممية اآلتية 

  قسـ الكيمياا الزراعية  -9  قسـ الوراثة  -2  قسـ المحاصيؿ  -9
 األرا  قسـ  -6 قسـ الميكروبيولوجيا الزراعية  -5  الحيوان قسـ اإلنتاج  -4

 :مبنى )ب( ويضم األقسام العممية اآلتية 
  الزراع  االقتصادقسـ  -9  قسـ عمـو األغذية  -2  قسـ األلباف  -9
 قسـ البساتيف  -6 قسـ أمراض النبات  -5  قسـ وقاية النبات  -4 

 :مبنى المدرجات 
مرات العمميػة مخصػص لعقػد النػدوات والمػؤت سػتةويحتوى عمى ستة مدرجات وأحد ىذه المدرجات ال

 مكاتب اإلدارية.، كما يحتوى المبنى عمى ُمصمى وبعض ال
  والمياه والمواد النباتية. األراضيمعمل تحميل لالطالبية، ومبنى  األنشطةكما تم إنشاء مبنى لصاالت 

 

 األقساو انعهًيت بانكهيت: -ب

 ىى:أقساـ عممية و  8ي ـ  9957منذ عاـ  زراع  عال بدأت كمية الزراعة كمعيد 
 قسـ المحاصيؿ -9  قسـ وقاية النبات  -2   قسـ النبات  -9
 األرا  قسـ  -6  قسـ البساتيف  -5   الحيوان قسـ اإلنتاج  -4
 قسـ األلباف -8   الزراع  االقتصادقسـ  -7

عمػػى  بنػااً الوراثػة والميكروبيولوجيػا، وذلػػؾ  فسػػمىعشػػرة أقسػاـ بإنشػاا  إلػىثػـ زيػدت ىػػذه األقسػاـ 
تػـ فصػؿ قسػـ الكيميػاا الزراعيػة عػف قسػـ  9994، وفػى عػاـ 94/6/9975فػى  459رقػـ  وزاريالػالقرار 
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تـ فصػؿ قسػـ عمػـو األغذيػة عػف قسػـ األلبػاف وبػذلؾ ت ػـ الكميػة إثنػى عشػر  9996األرا ى وفى عاـ 
  -:إلىكالتقسمًا بيانيـ 

 انريز انكىدي نهقسى انقســـــى

 SSC أ ر ض قسـ األرا   -9

 AEC أ ؽ ز صاد الزراعىقسـ االقت -2
 ANP أ ف ح الحيوان قسـ اإلنتاج  -9
 HOR ب س ف قسـ البساتيف -4

 FSC ص ف ع قسـ عمـو األغذية-5
 AMB ـ ؾ ز قسـ الميكروبيولوجيا الزراعية  -6
 GEN و ر ث قسـ الوراثة -7
 PLP أ ـ ف قسـ أمراض النبات -8
 AGR ـ ح ص قسـ محاصيؿ الحقؿ -9

 PPR و ؽ ف قاية النباتقسـ و  -91
 ABC ؾ ى ز قسـ الكيمياا الزراعية -99
 DSC أ ؿ ب قسـ األلباف -92

 

 انهيكم األكاديًي نهكهيت : -ج

  -ع و ىيئة تدريس كالتال  : 998لمكمية  األكاديم يت مف الييكؿ 
 أستػاذ   85  أستاذ متفرغ 79  أستاذ غير متفرغ 92
 مدرس 9   أستاذ مساعد  99

  -بالجػدوؿ التالػػ  :مو   

 القســـــم

أستاذ 

غير 

 متفرغ

أستاذ 

 متفرغ
 أستــاذ

أستاذ 

 مساعد
 مــدرس

 1 3 8 6 1 اإلنتاج الحيواني
 1 3 6 6 2 األراضي
 - 3 7 7 - االقتصـاد
 - 1 5 2 - األلبــان
 1 - 6 12 1 الكيمياء

 - - 6 4 - المحاصيل
 1 - 8 3 - الميكروبيولوجيا

 1 - 6 3 1 الوراثــة
 1 2 6 9 1 أمراض النبـات
 1 4 5 2 - علوم األغذية
 - - 12 11 2 وقاية النبـات

 2 3 11 9 4 البساتين
 9 19 85 73 12 المجموع



 

 

  ونظاو اندراست أقساو انكهيت واندرجاث انعهًيت انباب األول :

-3- 

 رسانت واألهداف اإلستراتيجيت نهكهيت :انرؤيت وان :( 1يادة )
   Vision انرؤيت : -1

ميميػػة وبحثيػػة قػػادرة عمػػى إعػػداد كػػوادر أف تكػػوف مؤسسػػة تع جامعػػة المنيػػا –تسػػعى كميػػة الزراعػػة 
الزراعػػة  إلىمممػػة بدحػػدث التقنيػػات العمميػػة والتكنولوجيػػة وفقػػًا لممعػػايير األكاديميػػة القوميػػة وذلػػؾ فػػى مجػػ

قميميًا وعالميًا مع تقديـ خدمات مجتمعية متميزة. الزراع والتصنيع   بيدؼ المنافسة محميًا وا 

     Mission   انرسانت: -2

دارة  األرا ػ  واستصػالح الزراعػ متخصصػيف فػى مجػاالت اإلنتػاج والتصػنيع إعداد خريجيف  وا 
المشروعات الزراعية ومزوديف بمستوى عاؿ مف المعارؼ والميارات المتكاممة فى مدى واسػع مػف العمػـو 
 البيولوجية والتطبيقية وفقًا لممعايير األكاديمية القومية وعمى أف يكونوا عمى وعى كامؿ بمشاكؿ المجتمػع

دارة األزمات وأخالقيات المينة مع توفير تدريبًا مستمرًا لمخريجيف وفقًا  سوؽ  الحتياجاتوالبيئة المحمية وا 
جػراا األبحػاث العمميػة لحػؿ مشػاكؿ المجتمػع  االستشػاراتالعمؿ وتقديـ  بمحافظػة المنيػا  الزراعػ الفنيػة وا 
 وصعيد مصر.

  Strategic Objectivesاألهداف اإلستراتيجيت: -3

 األهداف اإلستراتيجية للكلية فى مجال الدراسات العليا ما يلى:من  

 المناىج وتقييـ الطالب. فى العمـو الزراعية وطرؽ التدريس وبناا العالم متابعة التقدـ  -9
 االحتياجاتالبكالوريوس والدراسات العميا لمواجية  لمرحمت التطوير المستمر لمبرامج الدراسية  -2

 بالمعايير األكاديمية المرجعية القومية. اللتزاـاالمتغيرة لسوؽ العمؿ مع 

 .العمم التدريس والبحث  مجال  ف تنمية ميارات أع اا ىيئة التدريس ومعاونييـ  -9

 تحسيف بيئة العمؿ بإدارات الكمية وأقساميا العممية المختمفة. -4

ت إقامػػػة عالقػػػػات دوليػػػة تبادليػػػػة أو شػػػراكة مػػػػع مؤسسػػػات اإلنتػػػػاج ومراكػػػز البحػػػػوث والمنظمػػػػا -5
 الدولية.

ثقافية وعممية مع الجامعػات العربيػة واألجنبيػة لتطػوير التػدريس وتػدريب الطػالب  اتفاقياتعقد  -6
 .العمم والبحث 

ائمػة بمحافظػة قبالكمية والمشاريع والصناعات الزراعيػة ال األكاديم تنمية التعاوف بيف المجتمع  -7
 المنيا وصعيد مصر.

 ومعايرة أجيزتيا. تحديث وتطوير المعامؿ باألقساـ العممية -8

أف تسػويؽ األبحػاث  اعتبػاره فػ مػف خػالؿ منظػور متكامػؿ ي ػع  العممػ دعـ منظومة البحػث  -9
 أحد أىـ مصادر التمويؿ.

 مرنة واقعية معمنة أو شاممة.إطار خطة إستراتيجية  ف التقدـ نحو المستقبؿ  -91

 سوؽ العمؿ.عف األداا الكمى لمكمية والدراسات الخاصة باحتياجات  سنويإصدار تقرير  -99
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جامعععة المنيععا بكميععر مععن الممومععات الماديععة لتنحيعع  تطععوير ال حععة  –وتتمتععك كميععة الزراعععة 
 الدراسات العميا )نظام الساعات المعتمدة( ومنها:

 معامؿ دراسية فسيحة وجيدة اإل ااة والتيوية ومزودة باألجيزة العممية الالزمة. -9
 ومزودة بوسائؿ العرض البصرية. قاعات لمدروس جيدة اإل ااة والتيوية والتدسيس -2

 يوجد معمؿ لتحميؿ التربة واألجزاا النباتية مزود باألجيزة العممية. -9

ألػػػؼ فػػػداف باألرا ػػػ  المستصػػػمحة ومػػػزودة  9111مزرعػػػة الجامعػػػة بغػػػرب سػػػمالوط ومسػػػاحتيا  -4
 حيػػوان رى محػػورىز زراعػػات محميػػة إنتػػاج  – مػػدفع رش  –رش  –بشػػبكة رى حػػديث يتنقػػيط 

 القديمة بجوار حـر الجامعة. األرا   ف مزرعة الكمية  إلى افة وداجنى باإل

 توجد مزرعة تعميمية بحثية داخؿ حـر الجامعة. -5

 .توجد مكتبة رقمية متصمة بمكتبة المجمس األعمى لمجامعات -6

 ع و ىيئة تدريس. 998لمكمية  التنظيم يت مف الييكؿ  -7

 قىاعد أساسيت 

 اندرجاث انعهًيت باندراساث انعهيا
 

ن  جامعػػػة المنيػػػا بنػػػاا عمػػػى طمػػػب مجمػػػس كميػػػة الزراعػػػة الػػػدرجات العمميػػػة التاليػػػة بالدراسػػػات تمػػػ
 -العميا:

 فى العمـو الزراعية.دبمـو  -9
 درجة الماجستير فى العمـو الزراعية. -2

 درجة دكتوراه الفمسفة فى العمـو الزراعية. -9

يػػػة داخػػػؿ األقسػػػاـ ات العمممجػػػاال مػػػف التخصصػػػ 28فػػػى  العمػػػـو الزراعيػػػةويمػػػن  الطالػػػب دبمػػػـو 
 مػػف التخصصػػات العمميػػة ألقسػػاـ الكميػػةتخصصػػا  27ماجسػػتير والػػدكتوراه فػػى . وكػػذلؾ درجتػػ  الالعمميػػة

 فى العمـو الزراعية. 
 درجت انًاجستير فً انعهىو انزراعيت قىاعد وأحكاو 

Master of Science Degree ( M . Sc. ) 
 

                    Registration conditions            انتسجيم ( شروط 1)
 

 الطالب لدراسة درجة الماجستير فى العموم الزراعية ما يمى: تسجيليشترط ل 
أف يكػػػػوف الطالػػػػب حاصػػػػال عمػػػػى درجػػػػة بكػػػػالوريوس فػػػػى العمػػػػـو الزراعيػػػػة  مػػػػف إحػػػػدى الجامعػػػػات  -9 

 أوعيػػػة عمػػػى درجػػػة معادلػػػة ليػػػا فػػػى العمػػػـو الزرا أوالمصػػػرية الخا ػػػعة لقػػػانوف تنظػػػيـ الجامعػػػات، 
 " عمػػػػى األقػػػػػؿ جيػػػػػد"بتقػػػػػدير عػػػػاـ خػػػػر معتػػػػػرؼ بػػػػو آ عممػػػػػ مػػػػػف معيػػػػد ذات الصػػػػمة تخصصػػػػات 
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مػػػادة التخصػػػص وفػػػى حالػػػة وجػػػود أكثػػػر مػػػف مقػػػرر يحسػػػب  وتقػػػدير " جيػػػد جػػػدا " عمػػػى األقػػػؿ فػػػى
 .التى يحددىا مجمس القسـ المختصمتوسط مجموع درجات مواد التخصص 

عمػـو الزراعيػة بتقػدير "جيػد" عمػى األقػؿ فػى ويجوز قبوؿ الحاصميف عمػى درجػة بكػالوريوس ال
المعنيػػػػة بالتسػػػػجيؿ لمماجسػػػػتير بشػػػػرط  مػػػػف شػػػػعبة مخالفػػػػة لمشػػػػعبة التخصصػػػػية أوالعامػػػػة شػػػػعبة ال

سػػػاعة معتمػػػدة مػػػف مقػػػررات مرحمػػػة  98بدراسػػػة  الطالػػػب لمقػػػررات الشػػػعبة التخصصػػػية  اسػػػتكماؿ
صػػػص الػػذي يرغػػب التسػػجيؿ فيػػػو والمناسػػبة لمتخ البكػػالوريوس اإلجباريػػة المحػػددة مػػػف قبػػؿ القسػػـ 

 .وعمى أف يجتازىا بتقدير عاـ  ال يقؿ عف "جيد جدًا"يمقررات تكميميةز 
 يوميف عمى األقؿ فى األسبوع.  لمدراسةأف يتفرغ الطالب المسجميف مف جيات غير بحثية  -2 
 الػذي لمخػتصرئيس مجمس القسـ ا إلىلدرجة الماجستير  لتسجيموأف يتقدـ الطالب باستمارة التحاؽ  -9

بنػاا عمػى  التسػجيؿ، ويقػـو مجمػس الكميػة بالبػت فػى طمػب  الػرأيمجمػس القسػـ إلبػداا  إلػىيحوليا 
 الطالب. تسجيؿاقتراح مجمس القسـ المختص ، ويعتبر تاريخ موافقة مجمس الكمية ىو تاريخ 

درجػػػػة حصػػػػولو عمػػػػى  مػػػػف تػػػػاريخ الفتػػػػرة  تتجػػػػاوزالطالػػػػب لدرجػػػػة الماجسػػػػتير أال  لتسػػػػجيؿيشػػػػترط  -4 
 . وبتقدير عاـ "جيد" عمى األقؿ سنوات عشرالبكالوريوس فى العمـو الزراعية 

يقـو الطالب بعمؿ حمقة نقاش "سػيمينار" يعػد بمسػاعدة المشػرفيف السػتعراض عنػواف وخطػة البحػث  -5 
 مو وع الدراسة.

ىا المجمػػس الطػػالب غيػػر المصػػرييف وفقػػًا إلجػػرااات قبػػوؿ الطػػالب األجانػػب التػػى يحػػدد تسػػجيؿيػػتـ  -6
   األعمى لمجامعات.

 

  Educational Courses                         انًقرراث اندراسيت (:2)يادة 
مجمػػس  يوافػػؽ عمييػػا ؿ ػعمػػى األقػػسػػاعة معتمػػدة  91يقػػـو الطالػػب بدراسػػة مقػػررات دراسػػية بواقػػع  -9

قػررات الدراسػات الكمية بناا عمى اقتػراح المشػرؼ الرئيسػ  ، وموافقػة مجمػس القسػـ المخػتص مػف م
مػف داخػؿ فػرع  سػاعة معتمػدةز 98العميا الت  تخدـ مو وع البحث ، شاممة المقررات اإلجباريػة  ي

 أوخػػارج فػػرع التخصػػص ،  أوسػػاعة معتمػػدة ز مػػف داخػػؿ  92والمقػػررات االختياريػػة ي التخصػػص
طمػػب مقػػرري المتالقسػػـ تػػرتبط بمو ػػوع الدراسػػة ، عمػػى أف يكػػوف مػػف  ػػمف المقػػررات اإلجباريػػة 

 .فػى تخصػص معػيفليتسنى لو نيؿ درجػة الماجسػتير فػى العمػـو الزراعيػة   ز91مادة ي العاـ لمكمية
 .عمم أو ساعتيف  نظريالساعة المعتمدة تعادؿ ساعة 

السػػاعات المعتمػػدة  إلػػى، باإل ػػافة  زسػػاعات معتمػػدة 8يالرسػػالة ب البحػػث الخػػاص يحسػػب إلعػػداد -2
السػاعات المعتمػدة لدرجػة الماجسػتير  إجمػال وبذلؾ يكػوف ساعة معتمدة ز  91لممقررات الدراسية ي

 ساعة. 98



 

 

  ونظاو اندراست أقساو انكهيت واندرجاث انعهًيت انباب األول :
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طمبيػػػا مو ػػػوع بحثػػػو دوف يتمػػػف مقػػػررات مرحمػػػة البكػػػالوريوس  أييمكػػػف تكميػػػؼ الطالػػػب بدراسػػػة  -9
 حساب وحداتيا.

 يقـو الطالب بدراسة المقررات الدراسية بالمغة العربية أو اإلنجميزية. -4
 

     Degree  Awarding  Requirements    ( : شروط ينح اندرجت3يادة )
 يشترط لنيل درجة الماجستير فى العموم الزراعية ما يمى :

 .موافقة مجمس الكميةأف يتابع الطالب الدراسة والبحث لمدة سنتيف عمى األقؿ مف تاريخ  -9
 ز مف ىذه الالئحة.2أف يتابع الطالب الدراسة وفقا لما ىو مبيف فى المادة ي -2

اا عمػػػى اقتػػػراح مجمػػػس القسػػػـ مو ػػػوع يقػػػره مجمػػػس الكميػػػة بنػػػ فػػػ ث ا بحػػػأف يقػػػـو الطالػػػب بػػػإجرا -9
، ويجػػػػوز لمجمػػػػس الكميػػػػة بنػػػػاا عمػػػػى توصػػػػية المشػػػػرؼ الرئيسػػػػ  وموافقػػػػة مجمػػػػس القسػػػػـ المخػػػػتص
 خارج الكمية. أف يرخص لمطالب بإجراا بعض بحوثو المختص

يئػػة التػػدريس أف يقػػدـ الطالػػب عر ػػًا لنتػػائج بحوثػػو فػػى حمقػػة نقػػاش "سػػيمينار" خػػاص ألع ػػاا ى -4
 بالقسـ قبؿ الموافقة عمى تشكيؿ لجنة الحكـ والمناقشة لمرسالة .

 تسػػجيموتػاريخ درجػة الماجسػتير خػالؿ أربػػع سػنوات مػف إذا لػـ يحصػػؿ عمػى  الطالػب تسػجيؿيمغػى  -5
عاـ ميالدي واحد فقط بعد ذلؾ بناا عمػى طمػب المشػرؼ الرئيسػ  وتوصػية ويجوز مد قيد الطالب 

 موافقة مجمس الكمية عمى ذلؾ .مجمس القسـ المختص و 

 

 قىاعد وأحكاو درجت دكتىراه انفهسفت فً انعهىو انزراعيت 
 Doctor of Philosophy Degree ( Ph.D. ) in  Agricultural Sciences   

  Registration  Requirements                     انتسجيم( : شروط 4يادة )
 كتوراه الحمسحة في العموم الزراعية ما يمي :الطالب لدراسة درجة د لتسجيليشترط 

 أوالتخصػػص  فػػى مجػػاؿ فػػ  العمػػـو الزراعيػػة  الماجسػػتيرأف يكػػوف الطالػػب حاصػػال عمػػى درجػػة  -9
 .معيد عمم  آخر معترؼ بومجاؿ التخصص أو ذات الصمة مف  عمى درجة معادلة ليا ف 

 ى مرحمػػػػة الماجسػػػػتيرالطالػػػػب فػػػػ درسػػػػيا التػػػػ متوسػػػػط تقػػػػديرات المقػػػػررات الدراسػػػػية  أف يكػػػػوف  -2
 " عمى األقؿ.جداً  "جيد 

رئػيس  إلػىلدرجة دكتوراه الفمسفة فى العمـو الزراعيػة  لمتسجيؿأف يتقدـ الطالب باستمارة التحاؽ   -9
مجمس القسـ إلبداا الرأي ويقػـو مجمػس الكميػة بالبػت فػى طمػب  إلى، الذي يحوليا  مجمس القسـ

 تػص. بناا عمى اقتراح مجمس القسػـ المخ التسجيؿ

عنػػػواف وخطػػػة  السػػػتعراضيقػػػـو الطالػػػب بعمػػػؿ حمقػػػة نقػػػاش "سػػػيمينار" يعػػػد بمسػػػاعدة المشػػػرفيف  -4
 البحث مو وع الدراسة.



 

 

  ونظاو اندراست أقساو انكهيت واندرجاث انعهًيت انباب األول :
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 الطالب. تسجيؿيعتبر تاريخ موافقة مجمس الكمية ىو تاريخ   -5

 أف يتفرغ الطالب المسجميف مف جيات غير بحثية لمدراسة يوميف عمى األقؿ فى األسبوع. -6
ب غيػػر المصػػرييف وفقػػا إلجػػرااات قبػػوؿ الطػػالب األجانػػب التػػى يحػػددىا الطػػال تسػػجيؿيراعػػى   -7

 المجمس األعمى لمجامعات.
الفترة منذ حصػولو عمػى درجػة الماجسػتير  تتجاوزيشترط لتسجيؿ الطالب لدرجة الدكتوراة أف ال   -8

 خمس سنوات.
 

   Educational  Courses               ( : انًقرراث اندراسيت5يادة )
، يوافػػؽ عمييػػا مجمػػس  عمػػى األقػػؿ سػػاعة معتمػػدة 42ـ الطالػػب بدراسػػة مقػػررات دراسػػية بواقػػع يقػػو  -9

الكمية بناا عمى اقتػراح المشػرؼ الرئيسػ  ، وموافقػة مجمػس القسػـ المخػتص مػف مقػررات الدراسػات 
والمقػػػررات مػػػف داخػػػؿ فػػػرع التخصػػػص سػػػاعة معتمػػػدة ز  29العميػػػا ، شػػػاممة المقػػػررات اإلجباريػػػة ي 

القسػػػـ تػػرتبط بمو ػػػوع  أوخػػارج فػػػرع التخصػػص  أوسػػاعة معتمػػػدة ز مػػف داخػػػؿ  29ة ي االختياريػػ
عمػى أف يكػوف مػف  ػمف  الدراسة ويشترط أال يكوف الطالب قد سػبؽ لػو دراسػتيا فػ  مرحمػة سػابقة

الفمسػفة دكتػوراه ليتسػنى لػو نيػؿ درجػة  ز91المتطمػب العػاـ لمكميػة يمػادة  مقػرريالمقررات اإلجبارية 
  .عمم أو ساعتيف  نظريالساعة المعتمدة ساعة  .زراعية فى تخصص معيفف  العمـو ال

 السػػاعات المعتمػػدة لممقػػررات الدراسػػية  إلػػىسػػاعة معتمػػدة ، باإل ػػافة  92 إلعػػداد الرسػػالةحسػػب ي -2
 ساعة. 54ساعة معتمدةز وبذلؾ يكوف إجمال  الساعات المعتمػدة لدرجة الدكتوراه  42ي

 
  Qualifying                      أهيهً ( : االيتحااٌ انتا 6ياادة )

Examination   

عمػػى األقػػؿ فػػى المتوسػػط العػػاـ لجميػػع المقػػررات  "جػػداً  جيػػد"يشػػترط حصػػوؿ الطالػػب عمػػى تقػػدير  -9
ليتسػػنى لػػو التقػػدـ لالمتحػػاف التػػدىيمى، وفػػى حالػػة عػػدـ فػػى مرحمػػة الػػدكتوراه  الدراسػػية المكمػػؼ بيػػا

 اؼ لو مقررات لـ يسبؽ لو دراستيا، وبحد أقصى ثالثػة حصوؿ الطالب عمى التقدير المطموب ي
 .تسجيمومقررات حتى يمكف تحقيؽ التقدير المطموب ، أو يمغى 

لدرجة دكتػوراه الفمسػفة فػى العمػـو الزراعيػة بػاقتراح  المسجؿتشكؿ لجنة االمتحاف التدىيمى لمطالب   -2
وموافقػة نائػب رئػيس  لكميػةمف المشرؼ الرئيس   وتوصية مجمس القسـ المختص واعتمػاد مجمػس ا

عمى أف تكوف صالحيتيا سػتة اشػير  الجامعة لشئوف الدراسات العميا والبحوث عمى ىذا التشكيؿ ،
  .ويجوز إعادة تشكيميا مرة أخرى إذا تجاوزت ىذه المدة

تتكػػػوف لجنػػػة االمتحػػػاف التػػػدىيمى لمطالػػػب مػػػف سػػػبعة أع ػػػاا مػػػف أسػػػاتذة الجامعػػػات ، مػػػف بيػػػنيـ   -9
  ، وثالثػػة مػػف األسػػاتذة فػػى تخصػػص الطالػػب أحػػدىـ مػػف ذات القسػػـ المقيػػد بػػو المشػػرؼ الرئيسػػ



 

 

  ونظاو اندراست أقساو انكهيت واندرجاث انعهًيت انباب األول :
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ثالثػػػة أع ػػػاا مػػػف  إلػػػىالطالػػػب مػػػف غيػػػر لجنػػػة اإلشػػػراؼ والخػػػراف مػػػف خػػػارج الكميػػػة باإل ػػػافة 
 .المجاالت المرتبطة بالتخصص

ـ وتقػدوف لمتخصصػبالقسـ يح ػرىا ا تقـو المجنة مجتمعة بامتحاف الطالب شفويا فى جمسة عمنية  -4
تقريػػرا برأييػػا فػػى أىميػػة الطالػػب لمتابعػػة دراسػػتو لمحصػػوؿ عمػػى درجػػة دكتػػوراه الفمسػػفة فػػى العمػػػـو 
ذا لػػـ يحصػػؿ الطالػػب عمػػى موافقػػة المجنػػػػة باإلجمػػاع ، يعػػاد امتحانػػو مػػرة أخػػرى بعػػد  الزراعيػػة ،  وا 

 تسجيمويمغى  مدة تحددىا المجنة بما ال تقؿ عف ثالثة شيور،  وفى حالة فشؿ الطالب لممرة الثانية
 .مف الدراسات العميا

يتقػػدـ الطالػػب لمناقشػػة رسػػالة الػػدكتوراه بعػػد مػػرور سػػتة أشػػير وقبػػؿ مػػرور عػػاميف مػػف تػػاريخ عقػػد   -5
ذا تجػػاوزت العػػاميف دوف مناقشػػة الرسػػالة فػػإف الطالػػب يمػػـز بإعػػادة اإلمتحػػاف  االمتحػػاف التػػدىيمى وا 

دوف اإلخػالؿ بنظػاـ تشػكيؿ لجنػة اإلمتحػاف  التدىيمى بنفس التشػكيؿ السػابؽ لمجنػة أو لجنػة مخالفػة
 التدىيمى .

 ىيشارؾ ع و ىيئة التدريس فى لجاف امتحػاف التػدىيمى بحػد أقصػى خمػس لجػاف فػى العػاـ الدراسػ  -6
 .الواحد

 

 

          Degree Awarding  Requirements   ( : شروط ينح اندرجت    7يادة )
 -:ما يمى م الزراعية يشترط لنيل درجة دكتوراه الحمسحة فى العمو  

ز مػػف ىػػذه الالئحػػة لمػػدة  6،  5 أف يتػػابع الطالػػب الدراسػػة والبحػػث وفقػػا لمػػا ىػػو مبػػيف بالمػػادتيف ي -9
 .تسجيموثالث سنوات عمى األقؿ مف تاريخ 

 .ا مجمس القسـ المختصويوافؽ عميي اإلشراؼلجنة قترحيا ت أف يقـو الطالب ببحوث مبتكرة  -2

أف وموافقػػػة مجمػػػس القسػػػـ المخػػػتص توصػػػية المشػػػرؼ الرئيسػػػ  يجػػػوز لمجمػػػس الكميػػػة بنػػػاا عمػػػى  -9
 .خارج الكمية مطالب بإجراا بعض بحوثويرخص ل

قدراتػػو  الختبػػارأف يػػؤدى الطالػػب بعػػد نجاحػػة فػػى المقػػررات الدراسػػية المكمػػؼ بيػػا امتحانػػا تدىيميػػًا  -4
مميػػة ، العمميػػة فػػى مجػػاؿ تخصصػػو والمجػػاالت المرتبطػػة بيػػا ومقدرتػػو عمػػى معالجػػة المشػػاكؿ الع

 ز مف ىذه الالئحة.6وذلؾ وفقا لما ىو مبيف بالمادة ي

ألع ػػاا ىيئػػة التػػدريس خػػاص أف يقػػـو الطالػػب بعػػرض نتػػائج بحوثػػو فػػى حمقػػة نقػػاش "سػػيمينار"  -5
 . الحكـ والمناقشة لمرسالةبالقسـ قبؿ تشكيؿ لجنة 

خػػاص ألع ػػاا  "سػػيمينار" أف يتقػػدـ الطالػػب بعػػد نجاحػػو فػػى االمتحػػاف التػػاىيمى بنتػػائج بحوثػػو فػػى -6
  لمرسالة. قبؿ الموافقة عمى تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشةىيئة التدريس بالقسـ  



 

 

  ونظاو اندراست أقساو انكهيت واندرجاث انعهًيت انباب األول :
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الطالب بالدراسات العميا اذا لـ يحصؿ عمى درجة دكتوراه الفمسفة فى العمـو الزراعية  تسجيؿيمغى  -7
د بعػواحػد فقػط  مػيالديعػاـ  الطالػب  تسػجيؿ، ويجػوز مػد  تسػجيموخالؿ خمس سنوات مػف تػاريخ 

 ذلؾ بناا عمى طمب المشرؼ الرئيس  ، وتوصية مجمس القسـ المختص وموافقة مجمس الكمية.
 
 

 أحكاو يشتركت ندرجتي انًاجستير واندكتىراه . قىاعد و
 Common Rules for Ph.D. and M.Sc. Degrees  
 

              Registration Schedule            انتسجيم ( : يىاعيد8يادة )
طػػالب  الدراسػػات العميػػا لػػدرجت  الماجسػػتير والػػدكتوراه مػػرتيف فػػى العػػاـ وتقػػدـ  تسػػجيؿيػػتـ  
ويكمػؼ الطالػب بمعاونػة لجنػة اإلشػراؼ  مف كؿ عاـشيرى يناير وأغسطس خالؿ  التسجيؿطمبات 

وفى اإلطار الزمنى الالـز لمتنفيذ بإعداد خطة البحث وعر يا عمى أع اا ىيئػة التػدريس بالقسػـ 
 بالتسجيؿ. قبؿ التوصية

 
                 Supervision        ( :  اإلشراف9يادة )

يعػيف مجمػس الكميػة بنػاا عمػى اقتػراح مجمػس القسػػـ المخػتص مشػرفا رئيسػيا فػى فػرع التخصػص مػػف  -9
عداد الرسالة و   فى اإلشراؼ يعاوفجوز أف يبيف األساتذة واألساتذة المساعديف يشرؼ عمى الطالب وا 

أع اا ىيئة التػدريس مػف األسػاتذة  و مف خارج التخصص واحد أو أثنيف مف أ مف ذات التخصص
المدرسيف بشرط أف يكوف قد م ى عمى األقؿ عمى شغمو لوظيفػة مػدرس  أواألساتذة المساعديف  أو
ف عند اإلشراؼ عمى درجة الماجستير . وثالث سنوات لإلشراؼ عمى درجة دكتوراه الفمسفة فػى اسنت

 يعػاوفى حالة قياـ الطالب بالبحث خارج الجامعة يجػوز بموافقػة مجمػس الكميػة أف العمـو الزراعية وف
مف خارج البالد ممف تنطبؽ عميػة الشػروط التخصص  أوف  اإلشراؼ مشرؼ واحد مف خارج الكمية 

فػػ  البحػػوث المرتبطػػة بتخصصػػو بنػػاا عمػػى طمػػب المشػػرؼ الرئيسػػ   بخبرتػػوالمؤىمػػة لػػذلؾ لالسػػتفادة 
المشػػػػرفيف عػػػػف ثالثػػػػة لدرجػػػػة عػػػػدد  يزيػػػػدوموافقػػػػة مجمػػػػس القسػػػػـ المخػػػػتص وفػػػػى جميػػػػع األحػػػػواؿ ال 

 .الماجستير وأربعة لدرجة الدكتوراه
وتقػدـ الطالػب  تسػجيؿراؽ المطموبة لقبػوؿ و يقدـ المشرؼ الرئيس  مقترح الخطة البحثية استكماال لأل -2

القسػػـ عػػف مػػدى تقػػدـ الطالػػب فػػى بحوثػػو  مجمػػسلفػػى نيايػػة كػػؿ عػػاـ جػػامع  تقريػػرا  لجنػػة اإلشػػراؼ
ويحفظ بممؼ الطالب بعد عرض ىذا التقرير عمى مجمس الكمية ولمجمس الكمية الموافقة عمى إلغاا 

 ؿأو بالفصػػؿ عنػػد تقػػديـ  ينػػذرالطالػػب عمػػى  ػػوا ىػػذه التقػػارير إذا تكػػرر أنػػو غيػػر مر ػػى  تسػػجيؿ
 تقرير عنو يفيد بذلؾ.



 

 

  ونظاو اندراست أقساو انكهيت واندرجاث انعهًيت انباب األول :
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بػػالغ المشػػرؼ الرئيسػػ   -9 تقػـو إدارة الدراسػػات العميػػا بمتابعػة اإلجػػرااات التنظيميػػة لجميػػع الطػالب ، وا 
فػػػى الوقػػػت المناسػػػب خػػػالؿ فتػػػرة التسػػػجيؿ بػػػاإلجرااات الواجػػػب اتخاذىػػػا والتػػػى تتمشػػػى مػػػع القواعػػػد 

 .المعموؿ بيا فى الئحة الدراسات العميا
حالػػة عػػدـ التحديػػدز  فػػ يأو أقػػدـ األع ػػاا  الرئيسػػ د المشػػرفيف خػػالؼ المشػػرؼ فػػى حالػػة سػػفر أحػػ -4

بتقريػػر واؼ عػػف سػػير بحػػث الطالػػب حتػػى تػػاريخ سػػفره ويجػػوز رفػػع  الرئيسػػ لمخػػارج يتقػػدـ المشػػرؼ 
مجمػس القسػـ وموافقػة مجمػس الكميػة.  رأىعػاـ عمػى سػفره بعػد أخػذ  انق ػاااسمو مف اإلشراؼ بعػد 
فػإف  الرئيسػ لمعار أو الموفد لمخػارج ىػو المشػرؼ الوحيػد المشػارؾ لممشػرؼ وفى حالة ما إذا كاف ا

تشػػكيؿ لجنػػة اإلشػػراؼ ، وفػػى حالػػة إعػػارة المشػػرؼ  فػػ يقػػـو بإعػػادة النظػػر  العممػػ مجمػػس القسػػـ 
لمدة أكثر مف عاـ فإنو يجػوز رفػع اسػمو مػف اإلشػراؼ  إفادةيأو أقدـ األع ااز لمخارج أو  الرئيس 

 .الرئيس تشكيؿ لجنة اإلشراؼ وتحديد المشرؼ  ف مختص إعادة النظر وعمى مجمس القسـ ال
إذا توفى المشرؼ الوحيد عمى الرسالة أو سافر لمدة أكثر مف عاـ يستوجب األمر رفع ذلػؾ لمجمػس  -5

 القسـ لمنظر فى اقتراح مشرؼ آخر أو لجنة إشراؼ.
رة تزيػػد عػػف عػػاـ مػػيالدي بجميػػع تػػوفى بعػػد اشػػتراكو فػػ  لجنػػة اإلشػػراؼ لفتػػيحػػتفظ المشػػرؼ الػػذي  -6 

حقوقػػو الماديػػػة واألدبيػػػة وفػػػى ىػػػذه الحالػػػة يجػػػوز بعػػػد موافقػػػة مجمػػػس القسػػػـ المخػػػتص تعيػػػيف مشػػػرؼ 
 دوف اإلخالؿ بالعدد الكمى لمجنة اإلشراؼ. إ اف 

مجمػس القسػـ المخػتص عػف  إلىيقدـ المشرؼ الرئيس  عمى الرسالة بعد االنتياا مف إعدادىا تقريرا  -7
 .والمناقشة يتيا لمعرض عمى لجنة الحكـ مشفوعا باقتراح تشكيؿ لجنة الحكـمدى صالح

مف المادة   ز6، ي ز5ي ز ،4إجراا أية تعديالت بمجنة اإلشراؼ باستثناا ما ذكر بالفقرتيف ي زال يجو  -8
  .وما يراه مجمس القسـ ف  الحاالت االستثنائية ز9ي

 

 

                               General Requirements ( : انًتطهباث انعايت11يادة )
 6تتـ الدراسة وفقا لنظاـ السػاعات المعتمػدة ، طبقػا لمجػدوؿ التػال  وتشػمؿ المتطمبػات العامػة لمكميػة  -9

 -ساعات معتمدة إجبارية بيانيا كالتال  :
 (          (.M.Scمرحلة الماجستير  –ال أو

 ساعات معتمدة 9 تابة رسائؿطرؽ بحث عمم  وك ز  611 *متطمب عاـ يـ ع -
 ساعات معتمدة  9     بحث ومناقشةز  699متطمب عاـ يـ ع  -

 (          (.Ph.Dمرحلة الدكتوراه  –ثانيا 

 ساعات معتمدة  9      بحث مرجعىز  711متطمب عاـ يـ ع   -
 ساعات معتمدة  9       بحث ومناقشة ز 799متطمب عاـ يـ ع  -
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 متطمبات العامػػػة لمكمية ي ـ ع  ز      ال*
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تشمؿ دراسة مقرر طرؽ بحث وكتابة رسائؿ عممية تعريػؼ الطالػب األسػموب العممػى لمبحػث وكيفيػة  -2
 كتابة الرسائؿ واألبحاث والتقارير العممية.

تشمؿ دراسة مقرر بحػث ومناقشػة فصػميف دراسػييف يح ػر خالليمػا الطالػب جميػع حمقػات المناقشػة  -9
األوؿ بقػػرااة وتمخػػيص وعػػرض مرجػػع عممػػى  الدراسػػ ويكمػػؼ الطالػػب فػػى الفصػػؿ الخاصػػة بػػالمقرر 

 الدراس مع لجنة اإلشراؼ ويتولى الح ور مناقشتو. وفى الفصؿ  باالتفاؽحديث فى فرع تخصصو 
 يقدـ الطالب عر ًا لما توصؿ إليو مف نتائج البحث فى دراستو ويتولى الح ور مناقشتو.  الثان 

درجػػػػة  61درجػػػػة لمجنػػػػة اإلشػػػػراؼ و 41ى مقػػػػرر بحػػػػث ومناقشػػػػة بػػػػػ يحػػػػدد تقيػػػػيـ الطػػػػالب فػػػػ
 لمح ور مف ىيئة التدريس بالقسـ 

تػرتبط بالتخصػص  التػ أحد المجاالت العممية الحديثة  ف  المرجع يحدد مجاؿ إعداد مقرر البحث  -4
بواسػػػطة مجمػػػس القسػػػـ عمػػػى أف يػػػتـ تقيػػػيـ الطالػػػب مػػػف خػػػالؿ لجنػػػة ثالثيػػػة يقترحيػػػا مجمػػػس القسػػػـ 

 مختص.  ال
 

 

                  Graduate Courses          ( انًقرراث اندراسيت11يادة )
 

القػػػائـ  لممقػػػررات الدراسػػػية بو ػػػع الرمػػػز الكػػػودي لمقسػػػـ Coding System الكػػػودييتبػػػع النظػػػاـ  -9
  -:يم الرقـ الداؿ عمى مستوى المقرر فى خانة المئات كما  قبؿبالتدريس 
  511  : كود  ـ الدراسات العميا  مقررات تدرس لدبمو  -أ 

 611  : كود  مقررات مرحمة الماجستير   -ب
  711  : كود  مقررات مرحمة الدكتػػوراه   -ج

 
 

 
 
 
 

أكثػر مػف  أوبمرحمػة الػدكتوراه بدراسػة مقػرر  أو، أف يكمؼ الطالب بمرحمة الماجستيريجوز 
، لجنػػػة اإلشػػػراؼ وبنػػػاا عمػػػى اقتػػػراحمقػػػررات مرحمػػػة البكػػػالوريوس إذا مػػػا اقت ػػػت الدراسػػػة ذلػػػؾ ،  

 .وموافقة مجمس القسـ المختص ، ومجمس الكمية دوف حساب وحداتيا

وال يزيػػد عػػدد السػػاعات    Credit hoursجميػػع مقػػررات الدراسػػات العميػػا ثػػالث سػػاعات معتمػػدة  -2
 اتالسػػػاعمعتمػػػدة وتمثػػػؿ ات سػػػاع  9عػػػف  الدراسػػػ يدرسػػػيا الطالػػػب فػػػى الفصػػػؿ  التػػػ المعتمػػػدة 

أسػبوع  94تدرس خػالؿ  زتطبيقيةيساعة نظرية وعممية  أومقرر ساعات نظرية فقط  أليعتمدة الم
 امتحانػاتوكػذلؾ  زتطبيقيػةيتحريرية وعممية  أوتحريرية  امتحانات الدراس نياية الفصؿ  ف ويعقد 
 شفوية 

 

 مقرر ساعتاف. ألي النيائ  التحريريمدة االمتحاف   -9
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يخصػػص   درجػػة عمػػى أف  911 سمػػوع درجػػات كػػؿ مقػػرر عمػػى أسػػاتحسػػب النيايػػة العظمػػى لمج -4
 91 الشػػفويدرجػػة ولالمتحػػاف  91التطبيقػػ   أو العممػػ درجػػة ولالمتحػػاف  61 التحريػػريلالمتحػػاف 
ذا كاف المقرر نظريػا فقػط يخصػص لالمتحػاف النظػري درجات   91 الشػفويدرجػة واالمتحػاف  91وا 
 لمقررات مرحمة البكالوريوس. ات النظاـ المتبع وتشكؿ لجاف إلجراا االمتحاف الشفوي بذدرجات 

 

% بنػػاا  75مقػػرر دراسػػ  إذا كانػػت نسػػبة ح ػػػػوره تقػػؿ عػػف  أي المتحػػافيحػػـر الطالػػب مػػف التقػػدـ  -5
مجمػس الكميػة وفػى حالػة  اعتمػادمجمػس القسػـ المخػتص. و  توصػيةعمى تقرير مف أسػتاذ المػادة . و 

حػـر  التػ المقػررات  فػ الطالب راسػبا  فييا ويعتبرـر المقررات الت  حدراسة وامتحاف حرمانو يعيد 
  .قدـ عذرا يقبمو مجمس الكمية إذافييا إال  لالمتحافمف التقدـ 

 

 امتحانات مقررات الدراسات العميا بدحد التقديرات التية : ف يقدر نجاح الطالب  -6
 % فدكثر مف درجة النياية العظمى  91مف   زAي ممتاز     
 % 91اقؿ مف  إلى% 81مف   زBي جيد جدا     
 %81اقؿ مف  إلى% 71مف   زCي جيد     
 % 71اقؿ مف  إلى% 61مف   زDي مقبوؿ     
 % 61أقؿ مف   زFي راسب     

 

ذا ت ػػػمف االمتحػػػاف فػػػى احػػػد المقػػػررات  امتحانػػػا تحريريػػػا وآخػػػر شػػػفويا  عمميػػػا فيعتبػػػر  أووا 
 متحاف المقرر وال ترصد درجات بشدنو.الطالب الغائب فى االمتحاف التحريري غائبا فى ا

يسػػم   حرمػػاف مػػف التقػػدـ لالمتحػػاف  أوعنػػد إعػػادة االمتحػػاف فػػى مقػػرر فػػى حالػػة غيػػاب بػػدوف عػػذر  -7
  ."مقبوؿ" تقديرويسجؿ لو  االمتحافبدخوؿ  مطالبل

ؿ يمجمػػس القسػػـ المخػػتص تعػػدوتوصػػية المشػػرؼ الرئيسػػ   طمػػبيجػػوز لمجمػػس الكميػػة بنػػاا عمػػى  -8
بعدد الساعات المعتمدة الدراسية المحددة لو ، ويشػترط أف  تخفيضلمطالب دوف الدراسية  المقررات

مو ػػوع البحػػث تغييػػرًا  تغييػػرحالػػة عمػػى األقػػؿ فػػى بعػػاـ كامػػؿ يػتـ ذلػػؾ قبػػؿ تقػػديـ الطالػػب لرسػػالتو 
 جوىريا بناا عمى تقدير مجمس القسـ والكمية .

 القسػػػػػػػـ واعتمػػػػػػػاد مجمػػػػػػػس الكميػػػػػػػة يػػػػػػػتـ  بنػػػػػػػاا عمػػػػػػػى اقتػػػػػػػراح المشػػػػػػػرؼ الرئيسػػػػػػػ  وتوصػػػػػػػية مجمػػػػػػػس -9
 الحصػػػػػوؿ عمػػػػػى الدرجػػػػػة مػػػػػف المقػػػػػررات الدراسػػػػػية بنػػػػػاا عمػػػػػى مو ػػػػػوع البحػػػػػث د متطمبػػػػػات يػػػػػتحد

 يعنواف الرسالةز.
عمػػى موافقػػة المشػػرؼ الرئيسػػ  ومجمػػس القسػػـ المخػػتص أف يقػػرر إ ػػافة  بنػػااً جػػوز لمجمػػس الكميػػة ي -91

 .طة بالتخصصأكثر مف مقررات الدراسات العميا المرتب أومقرر 
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يجػػػوز أف يعفػػػى الطالػػػب فػػػى مرحمػػػة الدراسػػػات العميػػػا مػػػف ح ػػػور بعػػػض مقػػػررات الدراسػػػة ، ومػػػف  -99
امتحاناتيػػا إذا ثبػػت انػػو ح ػػر ذات المقػػررات أو مقػػررات مماثمػػة معادلػػة فػػى المػػادة العمميػػة يتقػػدير 

تػرؼ بيمػا ودوف مجمس القسـز  وأدى بنجاح االمتحانات المقررة فى كمية جامعية أو معيد عممػى مع
ز مػػػف ىػػذه الالئحػػػة وبشػػرط عػػػدـ م ػػى أكثػػػر مػػف خمػػػس سػػنوات عمػػػى  5،  2اإلخػػالؿ بالمػػادتيف ي

ويكػػػوف  حصػػؿ الطالػػب نتيجػػػة دراسػػتو السػػابقة ليػػا عمػػػى درجػػة عمميػػةقػػػد ال يكػػوف وأ المقػػرر تودراسػػ
قتراح مجمس اإلعفاا بقرار مف رئيس الجامعة بعد موافقة مجمس الدراسات العميا والبحوث بناا عمى ا

مقػرريف دراسػييف مػف المقػررات الدراسػية  تتجػاوزالكمية بعد أخذ رأى مجمس القسـ المخػتص عمػى أال 
 المكمؼ بيا .

 بعد م ى ثالثة أسابيع مف بدا الدراسة. دراس ال يجوز لمطالب إ افة أو حذؼ أو إسقاط مقرر  -92
المغػػة اإلنجميزيػػة بنػػاا عمػػى طمبػػة يػػذكر فييػػا  أويمػػن  الطالػػب شػػيادة بتقػػديرات المػػواد بالمغػػة العربيػػة  -99

درسػػيا وتقػػديراتيا ، والتخصػػص بمػػا يعبػػر  التػػ ، وأرقػػاـ المقػػررات الدراسػػية  الكػػودي، والرمػػز  أسػػماا
 .أو بعد انتياؤه مف الحصوؿ عمى الدرجة دراس سواا ذلؾ عقب كؿ فصؿ  عف حالتو الدراسية

 

 Change of                (: تغييااار يى اااىث انبحااا 12ياااادة )

Research Subject  
 

الطالػػب بالدراسػػات العميػػا وذلػػؾ  تسػػجيؿخػػالؿ فتػػرة فقػػط يجػػوز تغييػػر مو ػػوع البحػػث مػػرة واحػػدة 
مو ػوع  رالطالػب مػف تػاريخ تغييػ تسػجيؿوفػى ىػذه الحالػة يعتبػر  التسػجيؿقبؿ م ى عاميف مف تػاريخ 

بمػػا ال يقػػؿ عػػف  الحكػػـ كيؿ لجنػػة وفػػى حالػػة تحديػػد عنػػواف الرسػػالة يجػػب أف يػػتـ قبػػؿ موعػػد تشػػالبحػػث 
 .سنتيف،  بناا عمى طمب المشرؼ الرئيس  ،  وتوصية مجمس القسـ المختص ،  واعتماد مجمس الكمية

 

                       Leave of Absence             إيقاف انتسجيم (: 13يادة )

قسػػـ المخػػتص أف يوقػػؼ وموافقػػة مجمػػس ال ، لمجمػػس الكميػػة بنػػاا عمػػى توصػػية المشػػرؼ الرئيسػػ 
ثالثػة سػنوات  إلػىويمكػف أف تػزداد ، الطالب لمدة ال تزيد عف سنتيف لفترات متصػمة أو منفصػمة  تسجيؿ

إذا تقػػدـ الطالػػب بعػػذر مقبػػوؿ يمنعػػو مػػف مواصػػمة دراسػػتو ومػػدعما بالمسػػتندات الدالػػة فػػى ظػػروؼ قيريػػة 
التسػجيؿ  إيقػاؼيتقػدـ الطالػب بطمػب  عمى ذلؾ وتسقط مػدة اإليقػاؼ مػف المػدة المحػددة لمدراسػة عمػى أف

 ثالثة شيور مف بدا العذر.    تتجاوزمدة ال  ف 
 
 

          Cancellation of Registration        (: إنغاء انتسجيم14يادة )
            



 

 

  ونظاو اندراست أقساو انكهيت واندرجاث انعهًيت انباب األول :
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طالب الدراسات العميا مع عدـ جواز إعادة قيده مرة أخرى بذات التخصص فى  تسجيؿيمغى   
 لتية:احد الحاالت ا

اسػػية وفقػػا لمػػا ىػػو إذا لػػـ يحػػافظ عمػػى مسػػتوى التقػػديرات المطموبػػة فػػى امتحانػػات المقػػررات الدر  -9
 ز مف ىذه الالئحة.6ز مف المادة ي9الفقرة يمبيف فى 

مػف المػادة   5، مػع مراعػاة الفقػرة  لمػدة تجػاوزت العػاميف فػى مقػرر واحػد عدة مرات إذا رسب  -2
 .ز99ي

 ىيمى لدرجة الدكتوراه.دة فى االمتحاف التإذا رسب أكثر مف مر  -9

 ز مف ىذه الالئحة.9ز مف المادة ي9إذا كاف تقرير المشرؼ الرئيس  غير مر ى وفقا لمفقرة ي -4

ز 9مػف المػػادة ي 5إذا لـ يحصؿ عمى الدرجػة العمميػة خػالؿ المػدة المنصػوص عمييػا فػى الفقػرة -5
 ز.7مف المادة ي 7وفقرة 

عتمدة طبقا لمقواعد المنظمة لعاميف متتالييف وال ينطبؽ ذلؾ عمى المعيديف عدـ سداد الرسـو الم-6
 والمدرسيف المساعديف يإلعفائيـ منياز.

 .إذا أخؿ بالُمثؿ والتقاليد الجامعية وحسف السير والسموؾ -7
 طمب إلغاا تسجيمو ألسباب خاصة بو.إذا تقدـ ب  -8

 

 

                          Thesis     (: انرسانت15يادة )

،  بقػرار مجمػس الكميػة بنػاا تكتب الرسالة طبقػا لمقواعػد المعمػوؿ بيػا فػى كتابػة الرسػائؿ العمميػة  -أ 
 .عمى اقتراح لجنة الدراسات العميا

مجمػػس القسػػـ المخػػتص عػػف  إلػػىبعػػد االنتيػػاا مػػف إعػػداد الرسػػالة يقػػدـ المشػػرؼ الرئيسػػ  تقريػػرا  -ب
مشػػفوعا بػػاقتراح تشػػكيؿ ا لجنػػة اإلشػػراؼ يباألغمبيػػةز موقعػػا مػػف أع ػػامػػدى صػػالحية الرسػػالة 

ويقػدـ الطالػب نسػػخة  ز 98يمػادة لالعتمػػاد  عمػى مجمػس الكميػةلمتوصػية بػػالعرض لجنػة الحكػـ 
مػػػف  5ز والفقػػرة 9مػػف المػػػادة ي 4مػػع مراعػػػاة الفقػػرة  مػػف الرسػػالة لمحفػػػظ بػػإدارة الدراسػػات العميػػػا

ف نائػػػػب رئػػػػيس الجامعػػػػة لمدراسػػػػات العميػػػػا ز عمػػػػى أف يعتمػػػػد تشػػػػكيؿ لجنػػػػة الحكػػػػـ مػػػػ7المػػػػادة ي
 .والبحوث 

الزمة يقدـ الطالػب خمػس نسػخ التعديالت الوعمؿ  والمناقشة بعد قبوؿ الرسالة مف لجنة الحكـ -ج
مع خطاب مف المشػرؼ الرئيسػ  يفيػد بإتمػاـ  –والمناقشة  مف الرسالة معتمدة مف لجنة الحكـ 

 .التعديالت المطموبة 



 

 

  ونظاو اندراست أقساو انكهيت واندرجاث انعهًيت انباب األول :
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بػالمغتيف العربيػة واإلنجميزيػة   Abstractوالمسػتخمص   Summaryممخػص  يرفؽ بالرسػالة ال -د
 .معتمدة مف المشرؼ الرئيس   Key wordsوالكممات الدالة 

بالرسػػالة كاممػػة بالشػػكؿ النيػػائ  المعتمػػد مػػف لجنػػة الحكػػـ  CDيقػػدـ الطالػػب اسػػطوانة مدمجػػة  -ىػػػ 
 .مرسالة يحفظ بمكتبة الكميةوالمناقشة ل

 

 

 Scientific Publishing                  انعهًيشر ( انن16يادة )
فػػى الرسػػالة أف يقػػدـ الطالػػب مػػا يفيػػد بنشػػر بحػػث واحػػد  الحكػػـ عمػػىيشػػترط لتشػػكيؿ لجنػػة 

 الدكتوراه مف رسالتو فى مجمة عممية محمية أو أجنبية معترؼ بيا.و مرحمة الماجستير 
 

 

                 Committee  Formation   ( تشكيم انهجا17ٌيادة )
                

وجميػػع  أو لجػػاف الحكػػـ عمػػى الرسػػائؿ  االمتحػػاف التػػدىيمى وأاإلشػػراؼ   فػػ ال يجػػوز أف يشػػارؾ 
 أحد أقارب الطالب حت  الدرجة الرابعة. االمتحانات التحريرية، والشفوية

 
 

 

 نجنت انحكى عهً انرسانتتشكيم ( : 18يادة )

    Thesis Examination Committee 

 

مجمػس وموافقػة  لجنػة اإلشػراؼ  يشكؿ مجمس الكمية لجنة الحكػـ عمػى الرسػالة بنػاا عمػى اقتػراح مػف -9
القسـ مف ثالثة أع اا احدىـ المشرؼ الرئيس  عمػى الرسػالة والع ػواف الخػراف مػف بػيف األسػاتذة 

وز أف ويكػوف رئػيس المجنػة أقػدـ األسػاتذة ويجػ حكميػـ أو ممف فى  واألساتذة المساعديف بالجامعات
يكػػوف ليمػػا صػػوتا  أفيشػػترؾ ع ػػو آخػػر مػػف لجنػػة اإلشػػراؼ فػػى لجنػػة الحكػػـ عمػػى الرسػػالة عمػػى 

 واحدا.
أسػاتذة الجامعػة أو ممػف فػى حكميػـ مػػف  عمػى األقػػؿ مػف أع ػاا لجنػة الحكػـ يشػترط أف يكػوف احػد  -2

 .خارج الجامعة 
اإلشػػراؼ ويحػػؽ لمجنػػة  سػػتة شػػيور ينػػاقش خالليػػا الطالػػبلجنػػة الحكػػـ تكػػوف مػػدة صػػالحية تشػػكيؿ  -9

الفتػػرة  تجػػاوزوبموافقػػة مجمػػس القسػػـ طمػػب تجديػػد صػػالحيتيا لظػػروؼ قيريػػة لمػػدة أخػػرى بشػػرط عػػدـ 
ذاالقانونية لمدراسة  الطالب الفترة القانونية لمدراسة تعرض حالتو عمى مجمػس الكميػة بػاقتراح  تجاوز وا 

 مف مجمس القسـ المختص التخاذ القرار المناسب بشدنو.
 



 

 

  ونظاو اندراست أقساو انكهيت واندرجاث انعهًيت انباب األول :
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                        Thesis Discussion   (: يناقشت انرسانت19يادة )

، يامػدى صػالحيتيحػدد الحكـ منفردا تقريػرا عمميػا عػف الرسػالة  يقدـ كؿ ع و مف أع اا لجنة
تقريػػػرا عمميػػػا  ةالطالػػػب فػػػى رسػػػالتو فػػػى جمسػػػة عمنيػػػة لممتخصصػػػيف ، وتقػػػدـ المجنػػػة مجتمعػػػمناقشػػػة تػػػتـ 

المشػػرؼ عػػرض يالمجنػػة لنجػػاح الطالػػب و جػػة المناقشػػة ، ويمػػـز إجمػػاع أراا منفصػػال عػػف الرسػػالة ، ونتي
 جميع التقارير عمى مجمس القسـ المختص تمييدا لعر يا عمى مجمس الكمية .الرئيس  

 

  دبهىياث اندراساث انعهيا فً انعهىو انزراعيتأحكاو قىاعد و
 Fields  of  Study      (:  يجاالث اندراست21يادة )

التى  فى مجاالت التخصص دبمومات العمى طمب مجمس كمية الزراعة  بنااً عة المنػػيا تمن  جام
 :بالصفحة التاليةوىى كما مبيف فى الجدوؿ  تحددىا أقساـ الكمية
 واحػػػػػد  جػػػػػامع مػػػػػدبمومات مقػػػػػررات عمميػػػػػة ذات طبيعػػػػػة تطبيقيػػػػػة مػػػػػدتيا عػػػػػاـ لدراسػػػػػة وتتنػػػػػاوؿ 

زيادة معرفة الطالب وتنمية قدراتػو  إلى، وىى تيدؼ أسبوع 95 دراس يفصميف دراسييفز ومدة كؿ فصؿ 
 أو نشاطو أو عممو.  اىتماماتووتقوية خمفيتو العممية فى تخصص معيف يدخؿ فى نطاؽ 

 

           Registration  Schedule       (: يىعد انتسجيم21يادة )

ؿ مػػف شػػير و ؼ األمبػػات القيػػد خػػالؿ النصػػومات مػػرة واحػػدة فػػى العػػاـ وتقػػدـ طلمػػدبم القيػػديكػػوف 
 مف كؿ عاـ. أغسطس

 

 
 

                        Rules Study            اندراست قىاعد(: 22يادة )

 والػػذيف يقػػبميـ مجمػػسواحػػدة لممتقػػدميف لمدراسػػة  ة يدراسػػبسػػنة فتػػرة الدراسػػة بالػػدبمـو فصػػميف دراسػػييف  -9
عمػى درجػة معادلػة  أو الزراعيػة المختص مػف الحاصػميف عمػى درجػة البكػالوريوس فػ  العمػـو القسـ

 .ذات الصمة مف معيد عمم  آخر معترؼ بو أوليا ف  العمـو الزراعية 
 ز 99ز مػػػػػف المػػػػػادة ي6فػػػػػ  الفقػػػػػرة ي مبػػػػػيفيقػػػػػدر نجػػػػػاح الطالػػػػػب فػػػػػ  المقػػػػػررات الدراسػػػػػية كمػػػػػا ىػػػػػو  -2

ذا رسػػػػب الطالػػػػب يػػػػتـ امتحانػػػػو فػػػػ  مػػػػواد الرسػػػػوب فػػػػى العػػػػاـ الدراسػػػػ  التػػػػال    ي دور نػػػػوفمبرز  وا 
والدراسػة مسػائية طبقػا  1فإذا رسب لممرة الثانية ف  إحدى ىذه المواد يمغى قيده لمدراسة بيذا الدبمـو

 .الت  تحددىا إدارة الكمية لمجداوؿ

درجػػػة عمػػػى أف يخصػػػص 911تحسػػػب النيايػػػة العظمػػػى لمجمػػػوع درجػػػات كػػػؿ مقػػػرر عمػػػى أسػػػاس  -9
درجػات وتشػكؿ  91لالمتحاف الشػفوي درجة و  91درجة ولالمتحاف العمم   61لالمتحاف التحريري 

 لجاف إلجراا االمتحاف الشفوي بذات النظاـ المتبع لمقررات مرحمة البكالوريوس.
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عمػى  سػاعة معتمػدة بنػاا 91بدبمـو الدراسات العميا بدراسة مقرارت دراسية بواقػع  المقيديقـو الطالب  -4
اعة معتمػػػدة مقػػػررات دراسػػػية سػػػ 24اقتػػػراح مجمػػػس القسػػػـ المخػػػتص وموافقػػػة مجمػػػس الكميػػػة شػػػاممة 

سػػػاعات معتمػػػدة اختياريػػػة مػػػف المقػػػررات الدراسػػػية االختياريػػػة التػػػى  6إجباريػػة محػػػدده لكػػػؿ دبمػػػـو و
 يقترحيا القسـ المختص لكؿ دبمـو وبموافقة مجمس الكمية.

 لمطالب دراسة أكثر مف دبمـو ف  ذات الوقت. زال يجو  -5
مـو أكثر مف فصميف دراسييف الى عذر يقبمو مجمس الكميػة فى حالة استمرار الطالب فى دراستو لمدب -6

 . اف إتدفع رسـو دراسية لكؿ فصؿ دراس  
 دارسيف. 9د األدنى لطالب الدبمـو الح -7
 

 General  Rulesأحكاو عايــت                  
 (: 23يــادة  ) 

ت الماجسػػػػػتير،  المرفقػػػػػة المقػػػػػررات الدراسػػػػػية فػػػػػى التخصصػػػػػات المختمفػػػػػة لػػػػػدرجا الجػػػػػداوؿتبػػػػػيف 
،  وعػػدد السػػاعات المعتمػػدة لكػػؿ مقػػرر، ويقػػر مجمػػس الكميػػة توصػػيؼ المقػػررات دبموماتالػػوالػػدكتوراه ،  و 

 .تحددىا مجالس األقساـ المختمفة والت  –الدراسية 
بالدراسػػات العميػػا مػػف تػػاريخ صػػدور  لمتسػػجيؿتطبػػؽ ىػػذه الالئحػػة عمػػى الطػػالب الػػذيف يتقػػدموف 

قبػػؿ ىػػذا التػػاريخ فتسػػرى عمػػييـ الالئحػػة  المسػػجموفىػػذه الالئحػػة ، أمػػا الطػػالب  باعتمػػاد الػػوزاريالقػػرار 
 ليا.  الداخمية المعموؿ بيا وقت تسجيميـ ، والقواعد المكممة

 

يطيؽ فيما لـ يرد فػى شػدنو نػص خػاص بيػذه الالئحػة القواعػد الػواردة بقػانوف تنظػيـ الجامعػات ، 
وكػػػذلؾ القواعػػػد .األخػػػرى ذات الصػػػمة ، والمعتمػػػدة مػػػف الدولػػػة والئحتػػػو التنفيذيػػػة المعدلػػػة لػػػو ،  والقػػػوانيف

 الجامعة. لمجمس ميا بالجامعة والصادر بيا قراراتالمنظمة لمدراسات الع



 

 

  ونظاو اندراست أقساو انكهيت واندرجاث انعهًيت انباب األول :
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 (.M.Scممخص المتطمبات لدرجة الماجستير )

 الساعات المعتمدة البيان
 ممررات إجبارية عامة 

 3 وكتابة رسائؿ  عمم طرؽ بحث  -9
 3 بحث ومناقشة -2

 12 مقررات إجبارية مف التخصص الرئيس 
 12 مقررات اختيارية مف داخؿ أو خارج التخصص

 31 إجمال  الساعات المعتمدة لممقررات 
 8 الساعات المعتمدة لمرسالة 

 38 الساعات المعتمدة لمدرجة  إجمال 
 متطمبات أخرى

 -- العمم النشر  -9
 

 (.Ph.D) حةدكتوراه الحمسممخص المتطمبات لدرجة 
 الساعات المعتمدة البيان

 ممررات إجبارية عامة 
 3 بحث مرجعى  -9
 3 بحث ومناقشة -2

 15 مقررات إجبارية مف التخصص الرئيس 
 21 مقررات اختيارية مف داخؿ أو خارج التخصص

 42 إجمال  الساعات المعتمدة لممقررات 
 12 الساعات المعتمدة لمرسالة 

 54 المعتمدة لمدرجة إجمال  الساعات 
 متطمبات أخرى

 -- العمم النشر  -9
 


