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 السيد األستاذ الدكتور/ جماؿ الديف عمى أبو المجد كممة
 رئيس الجامعة

التقى معكـ عمى صفحات ىذا الدليؿ الذي يعتبر دليبل لكـ  اعتزازي أفأنو لمف دواعي سروري وبالغ        
وأرجو مف اهلل أف تجدوا فيو ما ينفعكـ  الزراعة،يرشدكـ ويجيب عمى أغمب استفساراتكـ عف الجامعة وعف كمية 

واف ىذا الدليؿ ىو بمثابة المفتاح الذي يساعدؾ عمى التواصؿ مع الجامعة والكمية كبيت خبرة يمدكـ  ويرشدكـ،
ويوفر لكـ فرص تكممة الدراسات العميا كما يفتح لكـ  الكاممة والصحيحةائما بالمعمومات الحديثة والبيانات د

 .مع المجتمع الخارجي وسوؽ العمؿ في المشاركة في األنشطة المختمفة والتواصؿ وذراعي
 األياـ،التي نشيدىا ىذه فضبل عف الثورة التكنولوجية  واالجتماعية،وفى ظؿ التغيرات السياسية واالقتصادية 

وفى  وىنا يثار سؤاؿ جوىري ىو كيؼ نرسـ سويا طريقنا إلى المستقبؿ؟ لممستقبؿ،فأننا نخطو نحو آفاؽ جديدة 
ة الحياظؿ ىذه التغيرات تساىـ كؿ الجامعات حوؿ العالـ في تحقيؽ التنمية لمجتمعاتيا في مختمؼ مناحي 

ا النيج وسط ىذه األجواء التنافسية العالمية لتييئ مناخا خصبا جامعة المنيا جاىدة السير عمى ىذ وتحاوؿ
مشجعا لمطبلب والباحثيف لتخريج كوادر متميزة تنافس في سوؽ العمؿ وليكونوا مواطنيف صالحيف يشاركوف في 

 تنمية وطنيـ.
ة وبرامجيا وتحقيقا لذلؾ تسعى الجامعة في الوقت الحالي بخطوات حثيثة نحو تحديث وتطوير بنيتيا األساسي

األكاديمية والبحثية وأساليبيا اإلدارية كمنظومة متكاممة تضـ أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ وجياز إدارى 
وذلؾ بما يتفؽ مع  0يحمموف عمى عاتقيـ رسـ مبلمح المستقبؿ كمنارة لممعرفة وباعثة لؤلفكار ومصدر اإلبداع 

 .عايير العالمية لمجودة واالعتمادالم
 ناتي األعزاء:أبناءي وب

مرحبا بكـ في جامعة المنيا خريجيف جاديف في طمب التواصؿ ، محافظيف عمى التقاليد واألعراؼ الجامعية 
 ،ومشاركيف في األنشطة والفاعميات التي تنظميا الكمية في ممتقى الخريجيف الذي تنظمو كمية الزراعة مف أجمكـ

التعميـ والتعمـ لممتقى الخريجيف الذي تتيحو لكـ الجامعة وكمية وأوصيكـ بالحرص عمى االستفادة مف كؿ فرص 
ولوجية وأف نعمؿ جميعا في خدمة بمدنا الغالي مصر لمنيوض بو بيف دوؿ العالـ ومواكبة الثورة التكن عةاالزر 

 .التي يشيدىا العالـ حاليا
أسأؿ أف يوفقنا جميعا إلى ما يحبو والمة تعالى و نعـ المولى ونعـ النصير وفقنا اهلل جميعا لخدمة بمدنا إن 

 .لؼآوأف يجعؿ نبراسنا الوحدة واإلخبلص والحب والت ويرضاه،
 والسبلـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو                            

 / جماؿ الديف عمى أبو المجد أ.د.                                
  ( رئيػػس الجامعػػػػة)                                        



 دليؿ الخريجيف   

4 

 

 
 

ووكيل الكلية للدراسات  عميد الكليةالقائم بعمل كلمة الشيد األستاذ الدكتور/ 

 العليا والبحوث

 أبنائى وبناتى خريجي كمية الزراعة

أىبل وسيبل بكـ فػى رحػاب جػامعتكـ ، جامعػة المنيػا ، يسػعدنى أف ألتقػى بكػـ عمػى صػفحات ىػذا الػدليؿ 

الكمية أف يكوف بيف أيديكـ لما يتضمنو مف معمومػات مفيػدة عػف الجامعػة والكميػة وبمػا يحتويػو القيـ الذى تحرص 

مف معمومات عف الخدمات المتنوعة التى يمكف أف يستفيد منيا الطالب والخريج وتذكروا دائما أف الكمية حريصة 

ا الػدليؿ يشػمؿ قواعػد وشػروط كؿ الحرص عمى التواصؿ مع الخريجيف حتى يجدوا مكانا الئقا بسوؽ العمؿ وايض

التسجيؿ لمدراسات العميا )الدبمومات والماجستير والدكتوراة( حتي يستطيع الخريج أف يتعرؼ عمي إمكانيات تكممة 

 دراساتو العميا في حالة رغبتو.

عػػدادؾ لسػػوؽ العمػػؿ إف شػػاء اهلل تعػػالى  إف ىػػذ الػػدليؿ ييػػدؼ الػػي توثيػػؽ عبلقاتػػؾ بزمبلئػػؾ الخػػريجيف وال

 عميو ألنؾ سوؼ تحتاجو.فحافظ 

 ىذا واهلل يرعاكـ ،،، ويسدد عمى طريؽ الخير خطاكـ 

 أ.د .السيد عبده السيد أحمد                         

 القائـ بعمؿ عميد الكمية                             

 ووكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث                                 
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 لشئوف التعميـ والطالب السيد أ.د. وكيؿ الكميةكممة 

 كمية الزراعة  وبناتي خريجي أبنائي

جامعة المنيا خريجييا مف شباب مصر الصاعد  –مع اشراقة عاـ جامعى جديد تستقبؿ كمية الزراعة 
ولقد ساىـ  وبمناسبة بداية عمؿ ممتقى الخريجيف أود أف أرحب بكـ فى كميتكـ وأتمنى لكـ مسيرة ناجحة وموفقة.

وكاف ألبنائيا دور ايجابى  1969جامعة المنيا فى نيضة شاممة فى صعيد مصر منذ عاـ  –أبناء كمية الزراعة 
وكمية الزراعة فى إطار  فى ىذه النيضة.. وأتمنى أف تكوف عزيزى الطالب ممف سيضعوف لمكمية تاريخا جديدا.

العمؿ األكاديمى والعممى توفر المناخ العممى المبلئـ  السياسة العامة لتطوير التعميـ الجامعى والحفاظ عمى
أىبًل بكـ فى ممتقى الخريجيف األوؿ  يؤىميـ الستيعاب ىذا التطويرومسايرة سوؽ العمؿ. الذيوالمناسب لمطبلب 

 .2015/2016 الجامعيلمعاـ 

 الخريجيف، يئأعزا

أىبل بكـ فى كميتكـ كمية الزراعة التى تعمؿ بروح الفريؽ كى ترقى بأبنائيا مما يجعميـ قادة فى 
 مجتمعيـ ويفخروف بكؿ نجاح وتقدـ ورقى. 

 تمنياتي بالتوفيؽأىال بكـ ومرحبا ... مع 

 سيد حسف حسيف حمودة.  أ.د                            

وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب                                
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 لخدمة المجتمع وتنمية البيئة كممة السيد أ.د. وكيؿ الكمية

 ى كمية الزراعة أعزائي خريج

نظرا لمتغيرات المتسارعة فى انظمة التعميـ العالى فى القرف الحادى والعشريف والمتميز باالبداع واالبتكار 
التعميـ العالى حمقة الوصؿ الوحيدة بيف جيود العمماء وجيود الدارسيف فى ووفقا لمميزة التنافسية التى جعمت مف 

. فكاف مف المناسب اف نقوـ بدور فى وضع برامج متطورة لمدراسات العميا بالكمية تتفؽ مع اعباء  عالـ اليـو
ى التنافسى نحو العالمية لمجودة سعيا اليجاد مكانا مناسبا لنا فى المحافؿ العالمية التى تحظي بالتقدـ العمم

 االبداع والريادة.

بناء عمى ما ذكر فإنو قد تـ اعتماد البلئحة الداخمية لمرحمة الدراسات العميا طبقا لنظاـ الساعات 
 لمكمية. 21/7/2010بتاريخ  1634المعتمدة بقرار وزارى رقـ 

 عية المختمفة.وأىبل ومرحبا بشباب الباحثيف الستكماؿ دراساتيـ العميا فى مجاالت العمـو الزرا

 برجاء التوفيؽ فى اتجاه التطوير والرقى مف اجؿ مواكبة التطور العممى فى خدمة وطننا العزيز

 

  ٝ.ػبظي ػجعهللا ػجع اٌغٕأ .ظ                                              

 

 ٚر١ّٕخ اٌج١ئخّدزّغ ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌهئْٛ اٌ                                                 
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 زؤية الكلية

جظعى الكلية ندو ثخسيج كوادز محميزة وبدث علمي محؼوز في شتى مجاالت العلوم الصزاعية وثقدًم خدمات مجحمعية 

 عالية الجودة لحنمية البيئة ومواكبة الحقدم العلمي .

 

 زطالة الكلية
 

في  املإهلة للمنافظةواملهازات  وثصويدهم باملعازفئعداد الكوادز البشسية املحخصصة في شتى مجاالت العلوم الصزاعية 

 واملظاهمة في ثنمية  البيئة. اخحياحات املجحمع العلمي لحلبيةطوق العمل والازثقاء بمظحوى البدث 

 

  الغاًات وألاهداف إلاطتراثيجية للكلية

شيةةةادة كةةةةاءة القةةةدزة املإطظةةةية وثسطةةةيج دقافةةةة طةةةمات الجةةةودة والحؼةةةويس املظةةةحمس بمةةةا ًحما ةةة ى مةةةع معةةةاًير ي( الغاًةةةة ألاول ةةة)

 الاعحماد .

 ألاهداف إلاطتراثيجية

 وطع الظياطات وألانشؼة الداعمة للخؼة إلاطتراثيجية. .1

الكليةةة مةةع  ياحةةات واخحصاتةةات ثدةةدًث الهيكةةل الحن يمةةي للكليةةة بصةةةة دوزيةةة بمةةا ًخناطةة  مةةع  هةةداف واخح .2

 .تفعيؿ الشفافية طمات

 شيادة فاعلية ثدقيق العدالة والالتزام بأخالقيات املهنة بصوزة محميزة . .3

 شيادة دعم الن ام الداخلي لظمات الجودة ووطع الظياطات املن مة للعمل. .4

   شيادة فاعلية مواحهة ألاشمات واملخاػس والكوازث بأطلوب علمي . .5

 

املظحمس للبرامج الحعليمية واملقسزات الدزاطية بما ًحواك  مع اخحياحات طوق العمل واخحياحات )الغاًة الثانية( الحؼويس 

 للمعاًير الحاكمة.
ً
 املجحمع ػبقا

 ألاهداف إلاطتراثيجية

 ثوفير خدمات جعليمية حاذبة للؼالب ذات ازثباغ وديق باخحياحات طوق العمل واملجحمع الخازجي.   .1

 العمل على اطحدداث بسامج حدًدة ذات ازثباغ باخحياحات طوق العمل .  .2

 

 .ثؼويس ئطتراثيجية الحعليم والحعلم والوطائل الداعمة لهما )الغاًة الثالثة( 

 ألاهداف إلاطتراثيجية

ثةةوفير بيئةةةة جعليميةةةة حاذبةةةة وكةةةوادز دشةةةسية محميةةةزة لةةةدالا القةةةدزة علةةةى اطةةةحخدام الوطةةةائل الحكنولوحيةةةة  .1

 الحدًثة في عمليتي الحعليم والحعلم.

 جع يم دوز الحعلم الراجي وشيادة اطحخدام املساحع في الحدزيع. .2

 شيادة فاعلية طياطة الحؼويس املظحمس في ػسق الحدزيع. .3

 اطحخدام  طالي  الحعليم الحعاوني فى العملية الحعليمية والحدزي  .  .4

 جعدًل  ن مة ثقويم الؼالب . .5

 الدعم والخدمات املقدمة للؼالب .شيادة جعصيص وثؼويس  .6
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طةةةهام العلمةةةي والةكةةةسي فةةةي خةةةل قظةةةاًا املجحمةةةع عةةةى ػسيةةةق بدةةةث علمةةةي ثؼبيقةةةي مب ةةةى علةةةى  ولويةةةات )الغاًةةةة السادعةةةة ( إلا 

 الاخحياحات الةعلية والواقعية للمجحمع .

 ألاهداف إلاطتراثيجية

 حوشيع العادل لها  .وطع آلية لحنمية مصادز الحمويل الراجي للبدث العلمي وطمات ال -1

 وطع آلية لقياض كةاءة العملية البدثية ومدى ازثباػها بدل قظاًا ومشكالت املجحمع الةعلية. -2

 

 –الشةةةةساكة الةعالةةةةة مةةةةةع ألاػةةةةساف املعنيةةةةة واملظةةةةحةيدة مةةةةى بةةةةةسامج ووخةةةةدات الكليةةةةة )قؼةةةةا  خةةةةةا  )الغاًةةةةة الخامظةةةةة ( 

 ػالب ( . –مظخثمسيى 

 ألاهداف إلاطتراثيجية

 جعصيص دوز الوخدات ذات الؼادع الخا  بالكلية لصيادة املظاهمة في خدمة املجحمع الخازجي  .  -1

 شيادة فاعلية دوز الكلية في ثؼويس إلانحاج وخل مشاكل وقظاًا املجحمع املديؽ . -2

 غيرة .شيادة جعصيص القدزة على املشازكة املجحمعية في مدو ألامية الصزاعية وثب ي املشسوعات الص --3

 

دقيق الحمييز على مظحوى كليات الصزاعة بصعيد مصس محمثلةة فةي اعحمةاد دعةع البةرامج الخاتةة ) )الغاًة الظادطة (  ث

 بسامج باللغة الانجليًزة ( .

 ألاهداف إلاطتراثيجية

 الاثجاه ندو اعحماد بسامج باللغة الانجليًزة ثلبى زغبات الؼالب واخحياحات املجحمع املديؽ.

 VALUESالقيم 
 

طمات العدالة وعدم الحمييز واملظاواة بيت حميع العامليت بالكلية مى  عظاء هيئة الحدزيع ومعاونيلم  .1

 وعامليت 

طمات املظاواة بيت الؼالب  في فس  الحعليم دغع الن س عى انحماءاتلم الدًنية   و مظحواهم  .2

 الاححماعي .

ًير الجودة الشاملة في الحعليم والبد .3  ث والحؼويس .الالتزام بمعا

 والؼالب . عامليتطمات خسية الس ي ألعظاء هيئة الحدزيع وال .4

 الحعاوت والعمل بسوح الةسيق إلنجاش كافة  ألاعمال. . .5

 الالتزام بقيم وثقاليد املجحمع . .6

 الاخترام املحبادل بيت حميع  فساد مجحمع الكلية. .7

 والحؼبيقي.الوالء والانحماء للكلية والعمل على زفع مظحواها ألاكادًمي  .8

 املصداقية والشةافية في اثخاذ القسازات املحعلقة بالنواحي املادًة واملالية بالكلية. .9
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 محافظػػػة المنيػػا
 عروس الصعيػػػػد

  ويحػػدىا شػماال محافظػػة بنػى سػػويؼ وجنوبػا محافظػػة  القػاىرة،كػـ جنػػوب  247تقػع محافظػة المنيػػا عمػى بعػػد
 .اسيوط

  بنػػى  –مغاغػػة  –العػدوة  الجنػػوب:مػػف الشػػماؿ إلػى  ىػى:وتتكػػوف مػػف تسػع مراكػػز  ،2كػـ2274تبمػغ مسػػاحتيا
 ديرمواس. –مموى  –أبوقرقاص  –المنيا  –سمالوط  -مطاى  –مزار 

  المنػزؿ،فػى القبطيػة ويعنػى  )مػونى(إلػى  خوفو( )منعتوقد تطور اسـ المنيا مف الكممة الييروغميفية القديمة 
مػػف مقاطعػػات الوجػػو القبمػػى فػػى  16والتػػى كانػػت عاصػػمة لممقاطعػػة رقػػـ  )المنيػػا(ومنػػو جػػاء االسػػـ الحػػالى 

 ؽ.ـ ( 1778 – 2134عصر أمراء بنى الحسف ) 

 سرات ثػـ الدولػة القديمػة فالعصػر االقطػاعى فالدولػة وتعتبر المنيا مف اىـ المناطؽ التاريخية بدءًا مف قبؿ اال
 الحديثة وثورة اخناتوف ، فالعصر الرومانى.

 

 

https://schritte.wordpress.com/2013/11/05/%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%b7-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%88%d8%b9%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%ba%d8%b1%d8%a7/12-15/
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 المنيا القوميعيد 
حيث انتظروا قطار قادـ  ومموي دير مواسمارس، بمناسبة انتفاضة شعبي  18عيد المنيا القومي يوـ 

 مف الجنوب يحمؿ مفتش السجوف اإلنجميزي بوب فحرقوا القطار بمف فيو. وأصبح ىذا اليوـ عيدا قوميًا لممنيا. 
 التقسيـ االداري

     مطاي       مزاربني           مغاغة    لعدوةا ىى  مراكز إدارية 9تنقسـ المحافظة إداريًا إلى 
 346وحدة محمية قروية و 57مدف و 9تضـ  دير مواس    مموي   أبو قرقاص      مدينة المنيا       سمالوط
 .   المنيا الجديدةعزبة ونجع، باإلضافة إلى مدينة  1429قرية و

 اقتصاد المنيا
منت أبيض وأسود أسالصناعة :  محافظة المنيا مف المحافظات الصناعية بمصر. فييا مصانع 

اـ ومحاجر الحجر الجيري ومحطات تعبئة بسمالوط ومحاجر الحديد والصمب ومحاجر الرماؿ ومحاجر الرخ
الغاز الطبيعي ومصانع المياه الغازية بمركز سمالوط ومصانع الزيوت ومحالج االقطاف ومحطات تعبئة الغاز 
الطبيعي ومصانع المياه الغازية بمركز المنيا ومصانع السكر بمركز أبو قرقاص ومصانع الببلط والطوب الرممي 

 بمركز مغاغة.
محافظة المنيا مف المحافظات الزراعية بمصر حيث تقدر مساحة األراضي الزراعية بنحو الزراعة:  

% مف إجمالي مساحة األراضي الزراعية بمصر. مف أىـ المحاصيؿ الزراعية  6.5ألؼ فداف تمثؿ نحو  452
  .والعنب والنباتات اطبية والعطرية والمو وقصب السكر والبطاطس والذرة والقمح القطففييا: 

 السياحة
تعتبر محافظة المنيا متحفًا وسجبًل قديمًا لعصور تاريخية مرت عمى مصر إذ تعتبر سجبًل وافيًا لآلثار 

 مسجد العمريو  مسجد الممطى. مف أىـ اآلثار في المحافظة واإلسبلمية والقبطية واليونانية والرومانية الفرعونية
سطبؿ عنتر وطينا الجبؿ وزاوية سمطاف ومسجد الفولي ومسجد المصري ويوجد بيا  المئذنة المائمةومسجد  وال

بواسطو باسـ صبلح إبراىيـ مترى وبوجد العديد مف االديره اكتشافو   تـ تؿ العمارنةة حتشبسوتمعبد لمممكة 
المسيحية مثؿ دير السيدة العذراء بجبؿ الطير وكنيسة العائمة المقدسة بمموى وكنيسو أبونا عبد المسيح المناىرى 

 نا واالشمونيفودير االنبا صموئيؿ ودير القديس أبو فانا بمموى واثار انص
 

 المناطؽ األثرية
 .)منطقة االشمونيف )آثار يونانية ورومانية 
 )منطقة تونا الجبؿ )اثار يونانية 
  مسيحية(. –إسبلمية  –طينا الجبؿ )آثار يونانية 
 .)تؿ العمارنة )آثار فرعونية 
  سبلمية(. –يونانية  –البينسا )آثار فرعونية  مسيحية وال

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%82%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%89&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%87%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D8%A8%D9%84_%D8%B9%D9%86%D8%AA%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%B0%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AA%D8%B4%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9
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  إسبلمية(. –مسيحية  –جبؿ الطير )آثار فرعونية 
 .)مقابر فريزر )آثار فرعونية 
 .)اسطبؿ عنتر )آثار فرعونية 
 .)بني حسف )آثار فرعونية 
 .بردنوىا 
 .المسجد العتيؽ بسمالوط 
 
 

 ٚقبئً االٔزمبي ثبٌّسبفظخ

 

 األجرة.سيارات  -الميكروباصات  -االتوبيسات السياحية -لمواصبلت الخارجية:  السكؾ الحديدية )القطار(ا -
أتوبيسات مف داخؿ المدينة، وبالعكس كما توجد اتوبيسات بالجامعة لنقؿ –المواصبلت الداخمية :  ميكروباصات  -

قرشا وتاكسى داخؿ المدينة باجرة  75الطبلب مف أحياء المنيا المختمفة لداخؿ الجامعة بأجر رمزى 
 جنييات.4قدرىا

تسييبل عمى انتقاؿ طبلب الجامعة مف بوابة الجامعة إلى الكميات داخؿ الحـر  المواصبلت داخؿ الحـر الجامعى: -
 مف المحافظة لمنقؿ داخؿ الحـر الجامعىالجامعى خصصت أتوبيسات  

 

 
 

 ِع٠ٕخ ا١ٌّٕب

كـ ويمكف  الوصوؿ الييا فى ثبلث ساعات بالقطار المكيؼ أو بالسيارة عمى  247تبعد عف القاىرة بمسافة 
–قنا والطريؽ الصحراوى الغربى القاىرة –أسواف  والطريؽ الصحراوى الشرقى القاىرة –الزراعى القاىرة الطريؽ 
 أسيوط.

وقد تطور اسـ المنيا  مف الكممة الييروغميفية) منعت( وىو اختصار لبلسـ القديـ )منعت خونو( ثـ تطور 
)المنيا(  وتسمى )منيا الفولى( نسبة إلى العالـ إلى )مونى( فى القبطية وتعنى)المنزؿ( ومنو  جاء االسـ الحالى  

 اإلسبلمى الكبير أحمد الفولى.  
ىنا فى المنيا تحيا فى مدينة األحبلـ ، حيث عاش إخناتوف وتيادت الجميمة نفرتيتى فى أفؽ آتوف ) أخت 

وف ينظـ الترانيـ ؽ.ـ )تؿ العمارنة الحالية( بينما كاف إخنات 1373\ 1390آتوف ( العاصمة الجديدة لمصر عاـ 
الشييرة فى عبادة اإللو آتوف )قرص الشمس( الذى يرسؿ أشعتو لتمؾ االيدى الصغيرة التى تعطى الحياة معمنا 

 ونبذ  التفرقة العنصرية. أوؿ دعوة لمتوحيد و الفف الواقعى
موعة عاـ ؽ. ـ حيث تركت الدولة الفرعونية مج 2000وفى المنيا أيضا تعيش فى أعماؽ التاريخ منذ 

الذى تقدمت فيو الصناعة والزراعة والذى يعتبر ميد الرياضة والصيد  متكاممة وفريدة  مف آثار ىذا العصر
والرقص التوقيعى. كما تعيش أيضا فى الجو الرومانسى مع قصة ايزادورا أوؿ شييدة لمحب فى التاريخ وكذا 
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 خـــــبِؼخ ا١ٌّٕـــــــب

.كما تزور جبانة اإللو تحوت فى سراديب تشاىد مسرحية قياـ أوزوريس المسطرة عمى جدراف مقبرة بيتوزيرس
شمونيف  فيى مدينة األحياء فى  األ فداف فى منطقة تونا الجبؿ )ىيرموبوليس واست (، أما 50بمساحة حوالى 

ذات التيجاف الكورنثية فى األجورا  انيتيةتعطيؾ صورة عف عظمة المعابد المصرية وعشرات األعمدة الجر 
 اليونانية.

لعذراء شرؽ سمالوط تحيا فػى نفػس المكػاف الػذى زارتػو العائمػة المقدسػة ىربػا مػف بطػش وفى دير السيدة ا
الرومػػاف وىنػػاؾ بنػػت القديسػػة ىيبلنػػو كنيسػػة ديػػر السػػيدة العػػذراء فػػى القػػرف الرابػػع المػػيبلدى تبركػػا بػػذلؾ المكػػاف 

 مصر ومزاراتو. الطاىر.وىنا البينسا الغراء التى تطيب ثراىا برحيؽ دماء الشيداء الذكية أثناء فتح 
و الجو فى المنيا قارى فيو فى الشتاء شديد البرودة ليبلً  إذ تصؿ درجة الحرارة فى شيرى يناير وفبراير 
إلػػى الصػػفر المئػػوى أمػػا نيػػاراً  فيػػو دافػػئ وفػػى الصػػيؼ فيػػو شػػديد الحػػرارة خاصػػة فػػى شػػيرى يوليػػو وأغسػػطس 

 ـ °  20-15وتنخفض درجة الحرارة ليبلً  إلى ما بيف 

 
 

 

 

 2016حيث بدأت بخمس كميات فقط وأصبح بيا عاـ  1976 لسنة 93بالقرار الجميورى تـ انشاءىا 
التربية  –الفنوف الجميمة -الطب  –العموـ  –داب اآل –اليندسة  –الزراعة  –كمية ىى : التربية  عشروف 
التربية النوعية  –األلسف –الصيدلة  –التمريض  –السياحة والفنادؽ  –طب األسناف  – دار العموـ –الرياضية 

 .الحقوؽ –الحاسبات والمعمومات  –رياض األطفاؿ –التربية الفنية  –الطب البيطرى –
أسيوط الزراعى فى بداية المدخؿ الشمالى لمدينة المنيا وتبعد عنيا  -وتقع جامعة المنيا عمى طريؽ مصر

كيمومتراً  وبيا حماـ سباحة أوليمبى وصالة مغطاه وعدد مف مبلعب كرة القدـ و كرة اليد والتنس  4 حوالى
 واالداب  والفنوف   لمثقافة المؤتمرات ومعسكر دائـ لمجوالة ومسجد إلقامة الشعائر ومركز 

حاسب اآللى ويوجد لمعموـ وىى مكتبة رقمية عمى أحدث النظـ وبوجد مركز لم المركزيةمكتبة الوتـ افتتاح 
 ألطفاؿ و التوليد ومركز عبلج العقـ .اداخؿ الحـر الجامعى مستشفى 
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 تلُفىوبث تهمك
 

 

 

    
 

 فاكس تميفوف الوظيفة

 2342601/086 2334646/086 رئيس الجامعة
 نائب رئيس الجامعة

 2348535/08 2348535/086 لمدراسات العميا و البحوث

 الجامعة لشئوفنائب رئيس 
 2353379/086 2353379/086 خدمة المجتمع وتنمية البيئة

نائب رئيس الجامعة لشئوف التعميـ 
 2370478/086 2363544/086 والطالب

 2342601/086 2358488/086 أميف الجامعة

 2362182/086 2362182/086 عميد كمية الزراعة
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 الالئحــــة الداخليــــة

 جامعــــة املنيــــا –لكليـــة الزراعـــة 

 

 

 مرحلة

 الدراسات العليا

 طبقا لنظام الشاعات املعتمدة

2101 
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 نشأة الكمية وتطورىا  -أ
لسنة  93، وكانت تتبع جامعة أسيوط حتى صدر القرار الجميوري رقـ 1969أنشئت كمية الزراعة عاـ 

 ذلؾ الوقت خمس كميات مف ضمنيا كمية الزراعة.بإنشاء جامعة المنيا التي كانت تضـ في  1976
. مازالت كمية الزراعة تقـو 1996انتقمت الكمية مف المبنى القديـ الى الموقع الجديد داخؿ حـر الجامعة عاـ 

 بدورىا الحضاري ضمف كميات الجامعة التي تزايد عددىا حتى أصبح ستة عشر كمية جامعية.
 ى )أ( ويضـ:مؿ مباني كمية الزراعة عمى مبنتتش 

 مكتب أ.د. عميد الكمية
 مكتب أ.د. وكيؿ الكمية لشئوف الدراسات العميا والبحوث

 مكتب أ.د. وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطبلب
 مكتب أ.د. وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

 مكح    .د . مدًس وخدة طمات الجودة.               

 مكح  الظيد / ميت الكلية                 

 كما ًظم ئدازة الدزاطات العليا والوخدة الحظابية ت ويوحد املعمل املسكصى واملكحبة بالدوز ألازض ى
 كما يضـ األقساـ العممية اآلتية:      
 قسـ الكيمياء الزراعية  -3    قسـ الوراثة  -2   قسـ المحاصيؿ  -1
 قسـ األراضي -6 قسـ الميكروبيولوجيا الزراعية  -5  قسـ اإلنتاج الحيواني  -4
 :مبنى )ب( ويضـ األقساـ العممية اآلتية 
قسـ االقتصاد الزراعي  -3   قسـ عمـو األغذية  -2   قسـ األلباف  --1
 قسـ البساتيف  -6   قسـ أمراض النبات  -5          قسـ وقاية النبات  -4
  المدرجات:مبنى 
  التربية  –التربية النوعية  –ويدحوى على طحة مدزحات ثخدم كلية الصزاعة وبعع الكليات مثل )زياض ألاػةال

الةنية ( و خد هره املدزحات الظحة مخصص لعقد الندوات واملإثمسات العلمية, كما ًدحوى املب ى على مصلى 

 وبعع املكاث  إلادازية.

 ألانشؼة الؼالبية وزعاًة الؼالب ومب ى معمل ثدليل ألازاض ى واملياه و املواد النباثية  كما ثم ئنشاء مب ى لصالة

 وطوف ًحم ئنشاء معمل لأللبات والصناعات الغرائية.

 
 أقساـ عممية وىى: 8يضـ  1957األقساـ العممية بالكمية:بدأت كمية الزراعة كمعيد عالى زراعى منذ عاـ  -ب

 قسـ اإلنتاج الحيوانى  -4   قسـ المحاصيؿ   -3 قسـ وقاية النبات  -2  قسـ النبات  -1
 قسـ اإلقتصاد الزراعى  -7 والكيمياء قسـ األراضى -6  قسـ البساتيف  -5
  أللبافالصناعات الغذائية و  قسـ ا -8
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ى القرار الوزارى ثـ زيدت ىذه األقساـ الى عشرة أقساـ بإنشاء قسمى الوراثة والميكروبيولوجيا، وذلؾ بناًء عم
تـ فصؿ قسـ الكيمياء الزراعية عف قسـ األراضى وفى عاـ  1994، وفى عاـ 14/6/1975فى  459رقـ 

 تـ فصؿ قسـ عموـ األغذية عف قسـ األلباف وبذلؾ تضـ الكمية إثنى عشر قسمًا. 1996
 

 األقساـ العممية وتوزيع السادة أعضاء ىيئة التدريس:
 

 إسـ القسـ العممى

 أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونةأعداد 

 ىيئة معاونة مدرس أستاذ مساعد أستاذ إجمالى

 عامؿ متفرغ عامؿ متفرغ عامؿ متفرغ
مدرس 
 معيد مساعد

 21 2 4 1 1 3 -- 1 9 األراضيقسـ 
 23 2 4 2 -- -- 2 5 8 أمراض النباتقسـ 
 33 2 5 2 -- 3 -- 5 16 البساتيفقسـ 
 14 2 5 1 -- -- -- 3 3 المحاصيؿقسـ 
 14 1 2 2 -- -- -- 2 7 الميكروبيولوجيا الزراعيةقسـ

 25 1 4 5 -- 1 1 4 9 اإلنتاج الحيوانيقسـ 
 23 1 5 2 -- 1 -- 5 9 الكيمياء الزراعيةقسـ 
 29 2 4 2 -- -- -- 5 16 وقاية النباتقسـ 
 14 -- 3 2 -- 1 -- 3 5 عموـ األغذيةقسـ 

 9 1 3 -- -- -- 1 2 2 األلبافقسـ  
 22 2 2 2 1 1 1 5 8 قسـ االقتصاد الزراعي

 15 2 2 3 -- -- -- 4 6 قسـ الوراثة
إجمالى عدد أعضاء ىيئة 
التدريس والييئة المعاونة 

 بالمؤسسة
98 44 5 10 2 24 43 18 244 

 
 

 البرامج التعميمية التي تقدميا المؤسسة:
 أواًل : المرحمة الجامعية األولى :

 أسماء البرامج التعميمية التى تقدميا المؤسسة:
 اإلٔزبج اٌس١ٛأٟ ٚاٌعاخٕٝ  -1

 اٌجكبر١ٓ  -2

 اٌّسبي١ً  -3

 اٌزىٌٕٛٛخ١ب اٌس٠ٛ١خ  -4

 ئظاؼح األػّبي اٌؿؼاػ١خ  -5

 األؼاضٟ ٚا١ٌّبٖ  -6

 إًٌبػبد اٌغػائ١خ ٚاألٌجبْ  -7

 ِىبفسخ ا٢فبد ٚأِؽاٌ إٌجبد -8

 ( برامج 8:) …العدد اإلجمالى لمبرامج التعميمية التي تقدميا المؤسسة 
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 … ( برامج 8) …عدد البرامج المطبقة بالفعؿ :  
 ثانيًا : مرحمة الدراسات العميا :

 أسماء البرامج التعميمية التي تقدميا المؤسسة:  
 الماجسػتير والػدكتوراه فػى أحػد درجتػي  أسماء البرامج التعميمية التي تقػدميا المؤسسػة : تمػنل الكميػة

 التخصصات اآلتية :
 برامج الدكتوراه برامج الماجستير القسـ ـ
 عمـو االراضى عمـو االراضى االراضى 1
2 

 االقتصاد
 اقتصاد زراعى  اقتصاد زراعى 
 اجتماع ريفى اجتماع ريفى
 ارشاد زراعى ارشاد زراعى

 االنتاج الحيوانى االنتاج الحيوانى االنتاج الحيوانى 3
 الدواجف الدواجف

4 
 البساتيف

 الفاكية الفاكية
 الخضر الخضر

 نباتات الزينة نباتات الزينة
 الصناعات الغذائية الصناعات الغذائية عموـ األغذية 5
 الميكروبيولوجيا الزراعية الميكروبيولوجيا الزراعية الميكروبيولوجيا 6
7 

 الوراثة
 الوراثة السيتولوجية السيتولوجيةالوراثة 

 وراثة الكائنات الدقيقة وراثة الكائنات الدقيقة
 الوراثة البيومترية الوراثة البيومترية

 الوراثة الجزيئية والتكنولوجيا الحيوية الوراثة الجزيئية والتكنولوجيا الحيوية
8 

 أمراض النبات
 الفطريةأمراض النبات  أمراض النبات الفطرية
 أمراض النبات البكتيرية أمراض النبات البكتيرية
 امراض النبات الفيروسية امراض النبات الفيروسية
 فسيولوجيا أمراض النبات فسيولوجيا أمراض النبات

 انتاج المحاصيؿ انتاج المحاصيؿ المحاصيؿ 9
 تربية المحاصيؿ تربية المحاصيؿ

10 
 وقاية النبات

 الحشرات االقتصادية االقتصاديةالحشرات 
 تربية النحؿ وديداف الحرير تربية النحؿ وديداف الحرير

 مبيدات اآلفات مبيدات اآلفات
 الحيواف الزراعى الحيواف الزراعى

 كيمياء حيوية زراعية كيمياء حيوية زراعية الكيمياء الزراعية 11
 االلباف االلباف األلباف 12

 27 27 المجموع
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 ظؼخخ اٌعثٍَٛ

 اقُ اٌجؽٔبِح اٌزؼ١ٍّٟ َ اقُ اٌجؽٔبِح اٌزؼ١ٍّٟ َ

0 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

01 

00 

02 

03 

04 

 األراضٍ وتىمُت استصالح 

 تكىىلىجُب التسمُذ وتغذَت الىببث

 اقتصبدَبث األراضً والمُبي

 مشزوعبث التىمُت الزَفُت واالرشبد الشراعً

 االوتبج الذُىاوً

 الذواجه

 إوتبج خضز الشراعبث المذمُت

 اوتبج الخضز فً االراضً المستصلذت

 اوتبج كزوم العىت

 اوتبج المىالخ

 الىببتبث الطبُت والعطزَت

 التشجُز ودمبَت البُئت

 مزاقبت الجىدة فً الصىبعبث الغذائُت

 التصىُع الغذائً

05 

06 

07 

08 

09 

21 

20 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

 التسمُذ الذُىٌ

 التكىىلىجُب الذُىَت

 الىراثت وسراعت األوسجت

 الىراثت والهىذست الىراثُت

 مكبفذت أمزاض مذبصُل التصذَز

 صذت الىببث

 إوتبج مذبصُل الذبىة

 المذبصُل السكزَت

 إكثبر تقبوي المذبصُل

 مكبفذت اِفبث

 وذل العسل

 التذبلُل الكُمُبئُت الشراعُت

 تكىىلىجُب الجبه وااللببن المتخمزة

 المثلجبث اللبىُت

 ( 91: ) العدد اإلجمالي لمبرامج التعميمية التي تقدميا المؤسسة 
 

 ـ  لمكمية :يواألىداؼ اإلستراتيجية والقلمكمية والجامعة سالة الرؤية والر 
 يوجد ارتباط وثيؽ بيف رؤية ورسالة الكمية والجامعة  وىذا  ما يوضحو الشكؿ البلحؽ

  University visionرؤية الجامعة  -1
تسعى جامعة المنيا  أف تكوف ليا مكانتيا العممية  المتميزة محميا ودوليا ، حيث  تقدـ تعميمًا عالي الجودة ، 

،كما تسعى لتنمية الريؼ المصرى ، والمناطؽ  دولًياولباحثييا  أفضؿ  الفرص إلنتاج بحث عممي ُيمّكف مف التنافس 
مف تحقيؽ المنافسة  ، وجذب رجاؿ  األعماؿ والصناعة ليتخذوا مف الجامعة شريًكا يمكنيـ العشوائية ، والظيير الصحراوى

 محمياً وعربًيا، ودولًيا .
 Faculty visionرؤية  الكمية   -2

تسعى الكمية نحو تخريج كوادر متميزة وبحث عممي متطور في شتى مجاالت العمـو الزراعية وتقديـ خدمات 
 لتنمية البيئة ومواكبة التقدـ العممي  .مجتمعية عالية الجودة 

  University missionرسالة الجامعة  -3
تمتـز  جامعة المنيا بتحقيؽ رؤيتيا  ، مف خبلؿ  تقديـ تعميـ فعاؿ يواكب متطمبات العصر ، وذلؾ إلعداد  أجياؿ 

مجاالت  محددة ، كما تمتـز بالتفوؽ  في البحث متميزة  قادرة عمى  المنافسة  قي أسواؽ العمؿ محميًا وعربيًا وعالميا  في 
 العممي والتكنولوجيا وتنفيذ المشاريع البحثية التي تساىـ  في مواجية التحديات التي تواجو محافظة المنيا وصعيد مصر.
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 mission    Facultyرسالة  الكمية -4

زويدىـ  بالمعارؼ والميارات المؤىمة  إعداد الكوادر البشرية المتخصصة في شتى مجاالت العمـو الزراعية وت
 لممنافسة في سوؽ العمؿ واالرتقاء بمستوى البحث العممي  لتمبية احتياجات  المجتمع والمساىمة في تنمية  البيئة.

 VALUESالقيـ  -5
 تسعى الكمية إلى ترسيخ القيـ والمبادئ التي تتناسب مع طبيعة مجتمعنا وتطوير قدرات خريجييا ليصبح قادرا
عمى االنفتاح والتعيش والتواصؿ مع المجتمع واستيعاب الثقافات المختمفة وتشجيع االبتكار واإلبداع وتنمية القدرة عمى 

 -اتخاذ القرار المثالي في الوقت المناسب وذلؾ  في  إطار األخبلقيات المجتمعية والتعميمية والبحثية والمينية مف خبلؿ :
 والمساواة بيف جميع العامميف بالكمية مف أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ وعامميف .ضماف العدالة وعدـ التمييز  -1
 ضماف المساواة بيف الطبلب  في فرص التعميـ بغض النظر عف انتماءاتيـ الدينية  أو مستواىـ االجتماعي . -2
 االلتزاـ بمعايير الجودة الشاممة في التعميـ والبحث والتطوير . -3
 والطبلب . العامميفألعضاء ىيئة التدريس و ضماف حرية الرأي  -4
 التعاوف والعمؿ بروح الفريؽ إلنجاز كافة  األعماؿ. . -5
 االلتزاـ بقيـ وتقاليد المجتمع . -6
 االحتراـ المتبادؿ بيف جميع أفراد مجتمع الكمية. -7
 الوالء واالنتماء لمكمية والعمؿ عمى رفع مستواىا األكاديمي والتطبيقي. -8
 .ية في اتخاذ القرارات المتعمقة بالنواحي المادية والمالية بالكميةالمصداقية والشفاف  -9

 
 -. الغايات واألىداؼ اإلستراتيجية لمكمية –6

زيادة كفاءة القدرة المؤسسية وترسيخ ثقافة ضماف الجودة والتطوير المستمر بما يتماشى  -الغاية األولى :
 مع معايير االعتماد .

 -األىداؼ اإلستراتيجية:
 السياسات واألنشطة الداعمة لمخطة اإلستراتيجية.وضع  -0
تحديث الييكؿ التنظيمي لمكمية بصفة دورية بما يتناسب مع أىداؼ واحتياجات واختصاصات  الكمية مع  -2

 ضماف تفعيؿ الشفافية .
 زيادة فاعمية تحقيؽ العدالة وااللتزاـ بأخبلقيات المينة بصورة متميزة . -3
 اف الجودة ووضع السياسات المنظمة لمعمؿ.زيادة دعـ النظاـ الداخمي لضم -4
 زيادة فاعمية مواجية األزمات والمخاطر والكوارث بأسموب عممي .   -5
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التطوير المستمر لمبرامج التعميمية والمقررات الدراسية بما يتواكب مع احتياجات سوؽ العمؿ   -الغاية الثانية:
 واحتياجات المجتمع طبقاً لممعايير الحاكمة.

 -اإلستراتيجية: األىداؼ
 توفير خدمات تعميمية جاذبة لمطبلب ذات ارتباط وثيؽ باحتياجات سوؽ العمؿ والمجتمع الخارجي.   -1
 العمؿ عمى استحداث برامج جديدة ذات ارتباط باحتياجات سوؽ العمؿ .  -2

 
 تطوير إستراتيجية التعميـ والتعمـ والوسائؿ الداعمة ليما  -الغاية الثالثة:

 -اإلستراتيجية:األىداؼ 
توفير بيئة تعميمية جاذبة وكوادر بشرية متميزة لدييا القدرة عمى استخداـ الوسائؿ التكنولوجية  -1

 الحديثة في عمميتي التعميـ والتعمـ.
 تعظيـ دور التعمـ الذاتي وزيادة استخداـ المراجع في التدريس. -2
 زيادة فاعمية سياسة التطوير المستمر في طرؽ التدريس. -3
 ـ أساليب التعميـ التعاوني فى العممية التعميمية والتدريب . استخدا -4
 تعديؿ أنظمة تقويـ الطبلب . -5
 زيادة تعزيز وتطوير الدعـ والخدمات المقدمة لمطبلب . -6

 
اإلسياـ العممي والفكري في حؿ قضايا المجتمع عف طريؽ بحث عممي تطبيقي مبنى عمى -الغاية الرابعة :

 الفعمية والواقعية لممجتمع .أولويات اإلحتياجات 
 -األىداؼ اإلستراتيجية:

 وضع آلية لتنمية مصادر التمويؿ الذاتي لمبحث العممي وضماف التوزيع العادؿ ليا   -1
 .وضع آلية لقياس كفاءة العممية البحثية ومدى ارتباطيا بحؿ قضايا ومشكبلت المجتمع الفعمية -3

 
 –األطراؼ المعنية والمستفيدة مف برامج ووحدات الكمية )قطاع خاص الشراكة الفعالة مع  -الغاية الخامسة :

 طالب ( . –مستثمريف 
 -األىداؼ اإلستراتيجية:

 تعزيز دور الوحدات ذات الطابع الخاص بالكمية لزيادة المساىمة في خدمة المجتمع الخارجي  .  -1
 المجتمع المحيط .زيادة فاعمية دور الكمية في تطوير اإلنتاج وحؿ مشاكؿ وقضايا  -2
 زيادة تعزيز القدرة عمى المشاركة المجتمعية في محو األمية الزراعية وتبني المشروعات الصغيرة . --3



 دليؿ الخريجيف   

20 

 

تحقيؽ التمييز عمى مستوى كميات الزراعة بصعيد مصر متمثمة في اعتماد بعض البرامج -الغاية السادسة :
 الخاصة ) برامج بالمغة االنجميزية ( .

 -راتيجية:األىداؼ اإلست
 االتجاه نحو اعتماد برامج بالمغة االنجميزية تمبى رغبات الطبلب واحتياجات المجتمع المحيط.-1
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 قواعد أساسية
 الدرجات العممية بالدراسات العميا

 -بالدراسات العميا:تمنل جامعة المنيا بناء عمى طمب مجمس كمية الزراعة الدرجات العممية التالية 
 دبمـو فى العمـو الزراعية. -1
 درجة الماجستير فى العمـو الزراعية. -2
 درجة دكتوراه الفمسفة فى العمـو الزراعية. -3

مجاال مف التخصصات العممية داخؿ األقساـ العممية. وكذلؾ  28ويمنح الطالب دبموـ العمـو الزراعية فى 
 فى العمـو الزراعية.  تخصصا مف التخصصات العممية ألقساـ الكمية 27درجتي الماجستير والدكتوراه فى 

 درجة الماجستير فى العمـو الزراعية قواعد وأحكاـ 
Master of Science Degree ( M . Sc. ) 

     Registration conditions       ( شروط التسجيؿ      1)
 الطالب لدراسة درجة الماجستير فى العمـو الزراعية ما يمى: تسجيؿيشترط ل 
أف يكوف الطالب حاصبل عمى درجة بكالوريوس فى العمـو الزراعية  مف إحدى الجامعات المصرية  -1 

مف أو تخصصات ذات الصمة ـ الزراعية الخاضعة لقانوف تنظيـ الجامعات، أو عمى درجة معادلة ليا فى العمو 
مادة التخصص  وتقدير " جيد جدا " عمى األقؿ فىبتقدير عاـ "جيد" عمى األقؿ خر معترؼ بو آمعيد عممى 

التى يحددىا مجمس القسـ وفى حالة وجود أكثر مف مقرر يحسب متوسط مجموع درجات مواد التخصص 
 المختص.

كالوريوس العموـ الزراعية بتقدير "جيد" عمى األقؿ فى الشعبة العامة أو ويجوز قبوؿ الحاصميف عمى درجة ب     
مف شعبة مخالفة لمشعبة التخصصية المعنية بالتسجيؿ لمماجستير بشرط استكماؿ الطالب لمقررات الشعبة 

ساعة معتمدة مف مقررات مرحمة البكالوريوس اإلجبارية المحددة مف قبؿ القسـ   18التخصصية  بدراسة 
مناسبة لمتخصص الذي يرغب التسجيؿ فيو )مقررات تكميمية( وعمى أف يجتازىا بتقدير عاـ  ال يقؿ عف "جيد وال

 .جدًا"
 أف يتفرغ الطبلب المسجميف مف جيات غير بحثية لمدراسة يوميف عمى األقؿ فى األسبوع.  -2 
الذى يحوليا  جمس القسـ المختصرئيس م أف يتقدـ الطالب باستمارة التحاؽ لتسجيمو لدرجة الماجستير الى -3

الى مجمس القسـ إلبداء الرأى ، ويقوـ مجمس الكمية بالبت فى طمب التسجيؿ بناء عمى اقتراح مجمس القسـ 
 المختص ، ويعتبر تاريخ موافقة مجمس الكمية ىو تاريخ تسجيؿ الطالب.
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حصولو عمى درجة البكالوريوس فى  يشترط لتسجيؿ الطالب لدرجة الماجستير أال تتجاوز الفترة مف تاريخ  -4 
 العمـو الزراعية عشر سنوات وبتقدير عاـ "جيد" عمى األقؿ. 

يقوـ الطالب بعمؿ حمقة نقاش "سيمينار" يعد بمساعدة المشرفيف الستعراض عنواف وخطة البحث موضوع  -5 
 الدراسة.

األجانب التى يحددىا المجمس األعمى يتـ تسجيؿ الطبلب غير المصرييف وفقًا إلجراءات قبوؿ الطبلب  -6
 لمجامعات.

  
  Educational Courses                       المقررات الدراسية   
يوافؽ عمييا مجمس الكمية بناء  ؿ ػعمى األقساعة معتمدة  30يقوـ الطالب بدراسة مقررات دراسية بواقع  -1

عمى اقتراح المشرؼ الرئيسي ، وموافقة مجمس القسـ المختص مف مقررات الدراسات العميا التي تخدـ موضوع 
 12ساعة معتمدة( مف داخؿ فرع التخصص والمقررات االختيارية ) 18البحث ، شاممة المقررات اإلجبارية  )

لتخصص ، أو القسـ ترتبط بموضوع الدراسة ، عمى أف يكوف مف ساعة معتمدة ( مف داخؿ أو خارج فرع ا
(  ليتسنى لو نيؿ درجة الماجستير فى العمـو 10ضمف المقررات اإلجبارية مقرري المتطمب العاـ لمكمية )مادة 

 . الساعة المعتمدة تعادؿ ساعة نظرى أو ساعتيف عممى.فى تخصص معيفالزراعية 
ساعات معتمدة( ، باإلضافة الى الساعات المعتمدة لممقررات  8لة )يحسب إلعداد البحث الخاص بالرسا -2

 ساعة. 38ساعة معتمدة ( وبذلؾ يكوف إجمالي الساعات المعتمدة لدرجة الماجستير  30الدراسية )
يمكف تكميؼ الطالب بدراسة أى مف مقررات مرحمة البكالوريوس يتطمبيا موضوع بحثو دوف حساب  -3

 وحداتيا.
 اسة المقررات الدراسية بالمغة العربية أو اإلنجميزية.يقـو الطالب بدر  -4
 
     Degree  Awarding  Requirementsشروط منل الدرجة     

 يشترط لنيؿ درجة الماجستير فى العمـو الزراعية ما يمى :
 أف يتابع الطالب الدراسة والبحث لمدة سنتيف عمى األقؿ مف تاريخ موافقة مجمس الكمية. -1
 .أف يتابع الطالب الدراسة  -2
أف يقوـ الطالب بإجراء بحث في موضوع يقره مجمس الكمية بناء عمى اقتراح مجمس القسـ المختص،  -3

ويجوز لمجمس الكمية بناء عمى توصية المشرؼ الرئيسي وموافقة مجمس القسـ المختص أف يرخص 
 لمطالب بإجراء بعض بحوثو خارج الكمية.

تائج بحوثو فى حمقة نقاش "سيمينار" خاص ألعضاء ىيئة التدريس بالقسـ أف يقدـ الطالب عرضًا لن -4
 قبؿ الموافقة عمى تشكيؿ لجنة الحكـ والمناقشة لمرسالة .
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يمغى تسجيؿ الطالب إذا لـ يحصؿ عمى درجة الماجستير خبلؿ أربع سنوات مف تاريخ تسجيمو ويجوز  -5
طمب المشرؼ الرئيسي وتوصية مجمس القسـ  مد قيد الطالب عاـ ميبلدي واحد فقط بعد ذلؾ بناء عمى

 المختص وموافقة مجمس الكمية عمى ذلؾ .
 
 

 قواعد وأحكاـ درجة دكتوراه الفمسفة فى العمـو الزراعية 
 Doctor of Philosophy Degree ( Ph.D. ) in  Agricultural Sciences   

  Registration  Requirements      شروط التسجيؿ               
 يشترط لتسجيؿ الطالب لدراسة درجة دكتوراه الفمسفة في العمـو الزراعية ما يمي :

أف يكوف الطالب حاصبل عمى درجة الماجستير في العموـ الزراعية  فى مجاؿ التخصص أو عمى  -1
 درجة معادلة ليا في مجاؿ التخصص أو ذات الصمة مف معيد عممي آخر معترؼ بو.

 أف يكوف متوسط تقديرات المقررات الدراسية التى درسيا الطالب فى مرحمة الماجستير  -2
 "جيد جدًا" عمى األقؿ. 

أف يتقدـ الطالب باستمارة التحاؽ لمتسجيؿ لدرجة دكتوراه الفمسفة فى العموـ الزراعية إلى رئيس مجمس   -3
الكمية بالبت فى طمب التسجيؿ بناء عمى القسـ ، الذي يحوليا إلى مجمس القسـ إلبداء الرأي ويقوـ مجمس 

 اقتراح مجمس القسػـ المختػص. 
يقوـ الطالب بعمؿ حمقة نقاش "سيمينار" يعد بمساعدة المشرفيف إلستعراض عنواف وخطة البحث موضوع  -4

 الدراسة.
 يعتبر تاريخ موافقة مجمس الكمية ىو تاريخ تسجيؿ الطالب.  -5
 بحثية لمدراسة يوميف عمى األقؿ فى األسبوع. أف يتفرغ الطبلب المسجميف مف جيات غير -6
يراعى تسجيؿ الطبلب غير المصرييف وفقا إلجراءات قبوؿ الطبلب األجانب التى يحددىا المجمس األعمى   -7

 لمجامعات.
يشترط لتسجيؿ الطالب لدرجة الدكتوراة أف ال تتجاوز الفترة منذ حصولو عمى درجة الماجستير خمس   -8

 سنوات.
 

   Educational  Courses             المقررات الدراسية  
ساعة معتمدة عمى األقؿ ، يوافؽ عمييا مجمس الكمية بناء عمى  42يقـو الطالب بدراسة مقررات دراسية بواقع  -1

اقتراح المشرؼ الرئيسي ، وموافقة مجمس القسـ المختص مف مقررات الدراسات العميا ، شاممة المقررات 
ساعة معتمدة ( مف  21ساعة معتمدة ( مف داخؿ فرع التخصص والمقررات االختيارية )  21رية ) اإلجبا

داخؿ أو خارج فرع التخصص أو القسـ ترتبط بموضوع الدراسة ويشترط أال يكوف الطالب قد سبؽ لو دراستيا 



 دليؿ الخريجيف   

25 

 

( ليتسنى 10مية )مادة في مرحمة سابقة عمى أف يكوف مف ضمف المقررات اإلجبارية مقررى المتطمب العاـ لمك
لو نيؿ درجة دكتوراه الفمسفة في العموـ الزراعية فى تخصص معيف. الساعة المعتمدة ساعة نظرى أو ساعتيف 

 عممى. 
ساعة  42ساعة معتمدة ، باإلضافة إلى الساعات المعتمدة لممقررات الدراسية ) 12يحسب إلعداد الرسالة  -2

 ساعة. 54المعتمػدة لدرجة الدكتوراه معتمدة( وبذلؾ يكوف إجمالي الساعات 
   Qualifying  Examination                      االمتحاف التأىيمى 

يشترط حصوؿ الطالب عمى تقدير "جيد جدًا" عمى األقؿ فى المتوسط العاـ لجميع المقررات الدراسية  -1
وفى حالة عدـ حصوؿ الطالب عمى  المكمؼ بيا فى مرحمة الدكتوراه ليتسنى لو التقدـ لبلمتحاف التأىيمى،

التقدير المطموب يضاؼ لو مقررات لـ يسبؽ لو دراستيا، وبحد أقصى ثبلثة مقررات حتى يمكف تحقيؽ 
 التقدير المطموب ، أو يمغى تسجيمو.

تشكؿ لجنة االمتحاف التأىيمى لمطالب المسجؿ لدرجة دكتوراه الفمسفة فى العموـ الزراعية باقتراح مف  -2
رئيسي  وتوصية مجمس القسـ المختص واعتماد مجمس الكمية وموافقة نائب رئيس الجامعة المشرؼ ال

لشئوف الدراسات العميا والبحوث عمى ىذا التشكيؿ ، عمى أف تكوف صبلحيتيا ستة اشير ويجوز إعادة 
 تشكيميا مرة أخرى إذا تجاوزت ىذه المدة. 

ء مف أساتذة الجامعات ، مف بينيـ المشرؼ تتكوف لجنة االمتحاف التأىيمى لمطالب مف سبعة أعضا -3
الرئيسي ، وثبلثة مف األساتذة فى تخصص الطالب أحدىـ مف ذات القسـ المقيد بو الطالب مف غير لجنة 

 اإلشراؼ واآلخراف مف خارج الكمية باإلضافة الى ثبلثة أعضاء مف المجاالت المرتبطة بالتخصص.
ا فى جمسة عمنية بالقسـ يحضرىا المتخصصوف وتقدـ تقريرا تقـو المجنة مجتمعة بامتحاف الطالب شفوي -4

ذا لـ  برأييا فى أىمية الطالب لمتابعة دراستو لمحصوؿ عمى درجة دكتوراه الفمسفة فى العموـ الزراعية ،  وال
يحصؿ الطالب عمى موافقة المجنػػة باإلجماع ، يعاد امتحانو مرة أخرى بعد مدة تحددىا المجنة بما ال تقؿ 

 ثة شيور،  وفى حالة فشؿ الطالب لممرة الثانية يمغى تسجيمو مف الدراسات العميا.عف ثبل
يتقدـ الطالب لمناقشة رسالة الدكتوراه بعد مرور ستة أشير وقبؿ مرور عاميف مف تاريخ عقد االمتحاف  -5

ذا تجاوزت العاميف دوف مناقشة الرسالة فإف الطالب يمـز بإعادة اإلمتحاف التأىي مى بنفس التشكيؿ التأىيمى وال
 السابؽ لمجنة أو لجنة مخالفة دوف اإلخبلؿ بنظاـ تشكيؿ لجنة اإلمتحاف التأىيمى .

 يشارؾ عضو ىيئة التدريس فى لجاف امتحاف التأىيمى بحد أقصى خمس لجاف فى العاـ الدراسى الواحد. -6
 

          Degree Awarding  Requirements   شروط منل الدرجة    
 -:ما يمى درجة دكتوراه الفمسفة فى العمـو الزراعية يشترط لنيؿ 

 أف يتابع الطالب الدراسة والبحث لمدة ثبلث سنوات عمى األقؿ مف تاريخ تسجيمو. -1
 أف يقـو الطالب ببحوث مبتكرة  تقترحيا لجنة اإلشراؼ ويوافؽ عمييا مجمس القسـ المختص. -2
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وموافقة مجمس القسـ المختص أف يرخص لمطالب يجوز لمجمس الكمية بناء عمى توصية المشرؼ الرئيسي  -3
 بإجراء بعض بحوثو خارج الكمية.

فى المقررات الدراسية المكمؼ بيا امتحانا تأىيميًا الختبار قدراتو العممية فى و أف يؤدى الطالب بعد نجاح -4
 .مجاؿ تخصصو والمجاالت المرتبطة بيا ومقدرتو عمى معالجة المشاكؿ العممية 

بعرض نتائج بحوثو فى حمقة نقاش "سيمينار" خاص ألعضاء ىيئة التدريس بالقسـ قبؿ  أف يقوـ الطالب -5
 تشكيؿ لجنة الحكـ والمناقشة لمرسالة .

أف يتقدـ الطالب بعد نجاحو فى االمتحاف التاىيمى بنتائج بحوثو فى "سيمينار" خاص ألعضاء ىيئة  -6
 ناقشة لمرسالة. التدريس بالقسـ  قبؿ الموافقة عمى تشكيؿ لجنة الفحص والم

يمغى تسجيؿ الطالب بالدراسات العميا اذا لـ يحصؿ عمى درجة دكتوراه الفمسفة فى العموـ الزراعية خبلؿ  -7
خمس سنوات مف تاريخ تسجيمو ، ويجوز مد تسجيؿ الطالب  عاـ ميبلدي واحد فقط بعد ذلؾ بناء عمى 

 مس الكمية.طمب المشرؼ الرئيسي ، وتوصية مجمس القسـ المختص وموافقة مج
 

 قواعد و أحكاـ مشتركة لدرجتي الماجستير والدكتوراه .
 Common Rules for Ph.D. and M.Sc. Degrees  
 

              Registration Schedule           التسجيؿ  مواعيد
يتـ تسجيؿ طبلب  الدراسات العميا لدرجتي الماجستير والدكتوراه مرتيف فى العاـ وتقدـ طمبات  

التسجيؿ خبلؿ شيرى يناير وأغسطس مف كؿ عاـ ويكمؼ الطالب بمعاونة لجنة اإلشراؼ وفى اإلطار 
توصية الزمنى البلـز لمتنفيذ بإعداد خطة البحث وعرضيا عمى أعضاء ىيئة التدريس بالقسـ قبؿ ال

 بالتسجيؿ.
 

                 Supervision      اإلشراؼ  
يعيف مجمس الكمية بناء عمى اقتراح مجمس القسـ المختص مشرفا رئيسيا فى فرع التخصص مف بيف  -1

عداد الرسالة ويجوز أف يعاوف فى اإلشراؼ مف ذات  األساتذة واألساتذة المساعديف يشرؼ عمى الطالب وال
أعضاء ىيئة التدريس مف األساتذة أو األساتذة  رج التخصص واحد أو أثنيف مف التخصص أو مف خا

ف عند االمساعديف أو المدرسيف بشرط أف يكوف قد مضى عمى األقؿ عمى شغمو لوظيفة مدرس سنت
اإلشراؼ عمى درجة الماجستير . وثبلث سنوات لئلشراؼ عمى درجة دكتوراه الفمسفة فى العمـو الزراعية 

قياـ الطالب بالبحث خارج الجامعة يجوز بموافقة مجمس الكمية أف يعاوف في اإلشراؼ مشرؼ وفى حالة 
مف خارج الببلد ممف تنطبؽ عمية الشروط المؤىمة لذلؾ لبلستفادة التخصص واحد مف خارج الكمية أو 
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بخبرتو في البحوث المرتبطة بتخصصو بناء عمى طمب المشرؼ الرئيسي وموافقة مجمس القسـ المختص 
 .المشرفيف عف ثبلثة لدرجة الماجستير وأربعة لدرجة الدكتوراهعدد  يزيدوفى جميع األحواؿ ال 

الطالب وتقدـ لجنة تسجيؿ مقترح الخطة البحثية استكماال لؤلوراؽ المطموبة لقبوؿ  يقدـ المشرؼ الرئيسي -2
مجمس القسـ عف مدى تقدـ الطالب فى بحوثو ويحفظ بممؼ لاإلشراؼ فى نياية كؿ عاـ جامعي تقريرا 

ى الطالب بعد عرض ىذا التقرير عمى مجمس الكمية ولمجمس الكمية الموافقة عمى إلغاء تسجيؿ الطالب عم
 ضوء ىذه التقارير إذا تكرر أنو غير مرضى ينذر بالفصؿ عند تقديـ أوؿ تقرير عنو يفيد بذلؾ.

ببلغ المشرؼ الرئيسي فى الوقت  -3 تقوـ إدارة الدراسات العميا بمتابعة اإلجراءات التنظيمية لجميع الطبلب ، وال
مع القواعد المعموؿ بيا فى الئحة المناسب خبلؿ فترة التسجيؿ باإلجراءات الواجب اتخاذىا والتى تتمشى 

 .الدراسات العميا
فى حالة سفر أحد المشرفيف خبلؼ المشرؼ الرئيسى )أو أقدـ األعضاء فى حالة عدـ التحديد( لمخارج  -4

يتقدـ المشرؼ الرئيسى بتقرير واؼ عف سير بحث الطالب حتى تاريخ سفره ويجوز رفع اسمو مف اإلشراؼ 
بعد أخذ راى مجمس القسـ وموافقة مجمس الكمية. وفى حالة ما إذا كاف المعار  بعد إنقضاء عاـ عمى سفره

أو الموفد لمخارج ىو المشرؼ الوحيد المشارؾ لممشرؼ الرئيسى فإف مجمس القسـ العممى يقوـ بإعادة النظر 
لمدة أكثر  فى تشكيؿ لجنة اإلشراؼ ، وفى حالة إعارة المشرؼ الرئيسى )أو أقدـ األعضاء( لمخارج أو إفاده

مف عاـ فإنو يجوز رفع اسمو مف اإلشراؼ وعمى مجمس القسـ المختص إعادة النظر فى تشكيؿ لجنة 
 اإلشراؼ وتحديد المشرؼ الرئيسى.

إذا توفى المشرؼ الوحيد عمى الرسالة أو سافر لمدة أكثر مف عاـ يستوجب األمر رفع ذلؾ لمجمس القسـ  -5
 إشراؼ. لمنظر فى اقتراح مشرؼ آخر أو لجنة

يحتفظ المشرؼ الذي توفى بعد اشتراكو في لجنة اإلشراؼ لفترة تزيد عف عاـ ميبلدي بجميع حقوقو  -6 
المادية واألدبية وفى ىذه الحالة يجوز بعد موافقة مجمس القسـ المختص تعييف مشرؼ إضافى دوف 

 اإلخبلؿ بالعدد الكمى لمجنة اإلشراؼ.
ة بعد االنتياء مف إعدادىا تقريرا إلى مجمس القسـ المختص عف مدى يقدـ المشرؼ الرئيسي عمى الرسال -7

 صبلحيتيا لمعرض عمى لجنة الحكـ مشفوعا باقتراح تشكيؿ لجنة الحكـ والمناقشة.
  .ما يراه مجمس القسـ في الحاالت االستثنائيةال يجوز إجراء أية تعديبلت بمجنة اإلشراؼ باستثناء  -8

                               General Requirementsالمتطمبات العامة 
سػاعات  6تتـ الدراسة وفقا لنظاـ الساعات المعتمدة ، طبقا لمجدوؿ التالي وتشػمؿ المتطمبػات العامػة لمكميػة  -1

 -معتمدة إجبارية بيانيا كالتالي :
 (          (.M.Scمرحمة الماجستير  –أوال 

 ساعات معتمدة 3                طرؽ بحث عممي وكتابة رسائؿ (  600متطمب عاـ )ـ ع  -
 ساعات معتمدة  3               بحث ومناقشة(  699متطمب عاـ )ـ ع  -
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 (          (.Ph.Dمرحمة الدكتوراه  –ثانيا 
 ساعات معتمدة  3      ( بحث مرجعى 700متطمب عاـ )ـ ع   -
 ساعات معتمدة  3      ( بحث ومناقشة  799متطمب عاـ )ـ ع  -
 ) ـ ع  (      المتطمبات العامػػػة لمكمية *              

تشمؿ دراسة مقرر طرؽ بحث وكتابة رسائؿ عممية تعريؼ الطالب األسموب العممى لمبحث وكيفية كتابة  -2
 الرسائؿ واألبحاث والتقارير العممية.

خبلليما الطالب جميع حمقات المناقشة الخاصة  تشمؿ دراسة مقرر بحث ومناقشة فصميف دراسييف يحضر -3
بالمقرر ويكمؼ الطالب فى الفصؿ الدراسى األوؿ بقراءة وتمخيص وعرض مرجع عممى حديث فى فرع 
تخصصو باإلتفاؽ مع لجنة اإلشراؼ ويتولى الحضور مناقشتو. وفى الفصؿ الدراسى الثانى يقدـ الطالب عرضًا 

 دراستو ويتولى الحضور مناقشتو.  لما توصؿ إليو مف نتائج البحث فى
درجة لمحضور مف ىيئة  60درجة لمجنة اإلشراؼ و 40يحدد تقييـ الطبلب فى مقرر بحث ومناقشة بػ      

 التدريس بالقسـ 
يحدد مجاؿ إعداد مقرر البحث المرجعى فى أحد المجاالت العممية الحديثة التى ترتبط بالتخصص بواسطة  -4

 ـ تقييـ الطالب مف خبلؿ لجنة ثبلثية يقترحيا مجمس القسـ المختص.  مجمس القسـ عمى أف يت
 

                  Graduate Coursesالمقررات الدراسية          
القائـ بالتدريس قبؿ  لممقررات الدراسية بوضع الرمز الكودي لمقسـ Coding Systemيتبع النظاـ الكودي  -1

  -الرقـ الداؿ عمى مستوى المقرر فى خانة المئات كما يمي:
  500  : كود  مقررات تدرس لدبمـو الدراسات العميا   -أ

 600  : كود  مقررات مرحمة الماجستير   -ب
  700  : كود  مقررات مرحمة الدكتػػوراه   -ج

أكثر مف مقررات مرحمة  بمرحمة الدكتوراه بدراسة مقرر أو يجوز أف يكمؼ الطالب بمرحمة الماجستير، أو     
لجنة اإلشراؼ، وموافقة مجمس القسـ المختص ،  البكالوريوس إذا ما اقتضت الدراسة ذلؾ ،  وبناء عمى اقتراح

 .ومجمس الكمية دوف حساب وحداتيا
عدد الساعات المعتمدة التى  وال يزيد   Credit hoursجميع مقررات الدراسات العميا ثبلث ساعات معتمدة  -2

المعتمدة الى مقرر ساعات نظرية  اتالساعساعات معتمدة وتمثؿ   9يدرسيا الطالب فى الفصؿ الدراسي عف 
أسبوع ويعقد فى نياية الفصؿ الدراسى امتحانات  14فقط أو ساعة نظرية وعممية )تطبيقية( تدرس خبلؿ 

 متحانات شفوية تحريرية أو تحريرية وعممية )تطبيقية( وكذلؾ إ
 مدة االمتحاف  التحريرى النيائى ألى مقرر ساعتاف. -3
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يخصص لبلمتحاف   درجة عمى أف  100 ستحسب النياية العظمى لمجموع درجات كؿ مقرر عمى أسا -4
ذا كاف المقرر درجات  10درجة ولبلمتحاف الشػفوى  30درجة ولبلمتحاف العممى أو التطبيقي  60التحريرى  وال

وتشكؿ لجاف إلجراء االمتحاف درجات  10درجة واالمتحاف الشفوى  90نظريا فقط يخصص لبلمتحاف النظري 
 لمقررات مرحمة البكالوريوس. الشفوي بذات النظاـ المتبع 

ر % بناء عمى تقري 75يحـر الطالب مف التقدـ إلمتحاف أي مقرر دراسي إذا كانت نسبة حضػػوره تقؿ عف  -5
دراسة وامتحاف مجمس الكمية وفى حالة حرمانو يعيد اعتماد مجمس القسـ المختص. و  توصيةمف أستاذ المادة . و 
الطالب راسبا في المقررات التى حـر مف التقدـ لبلمتحاف فييا إال إذا قدـ عذرا  فييا ويعتبرالمقررات التي حـر 
  .يقبمو مجمس الكمية

 ت مقررات الدراسات العميا بأحد التقديرات اآلتية :يقدر نجاح الطالب فى امتحانا -6
 % فأكثر مف درجة النياية العظمى  90مف   (A) ممتاز     
 % 90% الى اقؿ مف 80مف   (Bجيد جدا )    
 %80% الى اقؿ مف 70مف   (C) جيد     
 % 70% الى اقؿ مف 60مف   (D) مقبوؿ     
 % 60أقؿ مف   (F) راسب     

ذا تضمف االمتحاف فى احد المقررات  امتحانا تحريريا وآخر شفويا أو عمميا فيعتبر الطالب الغائب فى        وال
 االمتحاف التحريري غائبا فى امتحاف المقرر وال ترصد درجات بشأنو.

ب عند إعادة االمتحاف فى مقرر فى حالة غياب بدوف عذر أو حرماف مف التقدـ لبلمتحاف يسمح  لمطال -7
 بدخوؿ اإلمتحاف ويسجؿ لو تقدير "مقبوؿ". 

يجوز لمجمس الكمية بناء عمى طمب المشرؼ الرئيسي وتوصية مجمس القسـ المختص تعديؿ المقررات  -8
الدراسية لمطالب دوف تخفيض بعدد الساعات المعتمدة الدراسية المحددة لو ، ويشترط أف يتـ ذلؾ قبؿ تقديـ 

ى األقؿ فى حالة تغيير موضوع البحث تغييرًا جوىريا بناء عمى تقدير مجمس الطالب لرسالتو بعاـ كامؿ عم
 القسـ والكمية .

بناء عمى اقتراح المشرؼ الرئيسي وتوصية مجمس القسـ واعتماد مجمس الكمية يتـ تحديد متطمبات  -9
 الحصوؿ عمى الدرجة مف المقررات الدراسية بناء عمى موضوع البحث )عنواف الرسالة(.

يجوز لمجمس الكمية بناًء عمى موافقة المشرؼ الرئيسي ومجمس القسـ المختص أف يقرر إضافة مقرر أو  -10
 أكثر مف مقررات الدراسات العميا المرتبطة بالتخصص.

يجوز أف يعفى الطالب فى مرحمة الدراسات العميا مف حضور بعض مقررات الدراسة ، ومف امتحاناتيا  -11
قررات أو مقررات مماثمة معادلة فى المادة العممية )تقدير مجمس القسـ(  وأدى إذا ثبت انو حضر ذات الم

وبشرط عدـ مضى أكثر مف ، بنجاح االمتحانات المقررة فى كمية جامعية أو معيد عممى معترؼ بيما 
خمس سنوات عمى دراستو المقرر وأال يكوف قد حصؿ الطالب نتيجة دراستو السابقة ليا عمى درجة عممية 

وف اإلعفاء بقرار مف رئيس الجامعة بعد موافقة مجمس الدراسات العميا والبحوث بناء عمى اقتراح مجمس ويك
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الكمية بعد أخذ رأى مجمس القسـ المختص عمى أال تتجاوز مقرريف دراسييف مف المقررات الدراسية المكمؼ 
 بيا .

 ثبلثة أسابيع مف بدء الدراسة.ال يجوز لمطالب إضافة أو حذؼ أو إسقاط مقرر دراسى بعد مضى  -12
يمنح الطالب شيادة بتقديرات المواد بالمغة العربية أو المغة اإلنجميزية بناء عمى طمبة يذكر فييا أسماء ،  -13

والرمز الكودي ، وأرقاـ المقررات الدراسية التي درسيا وتقديراتيا ، والتخصص بما يعبر عف حالتو الدراسية 
 اسي أو بعد انتياؤه مف الحصوؿ عمى الدرجة.واء ذلؾ عقب كؿ فصؿ در س

 
  Change of Research Subjectتغيير موضوع البحث                

خبلؿ فترة تسجيؿ الطالب بالدراسات العميا وذلؾ قبؿ مضى فقط يجوز تغيير موضوع البحث مرة واحدة 
وفى حالة عاميف مف تاريخ التسجيؿ وفى ىذه الحالة يعتبر تسجيؿ الطالب مف تاريخ تغيير موضوع البحث 

تحديد عنواف الرسالة يجب أف يتـ قبؿ موعد تشكيؿ لجنة الحكـ  بما ال يقؿ عف سنتيف،  بناء عمى طمب 
 .وتوصية مجمس القسـ المختص ،  واعتماد مجمس الكمية المشرؼ الرئيسي ، 

 
                       Leave of Absenceإيقاؼ التسجيؿ       

لمجمس الكمية بناء عمى توصية المشرؼ الرئيسي،  وموافقة مجمس القسـ المختص أف يوقؼ تسجيؿ 
ف تزداد الى ثبلثة سنوات فى ظروؼ قيرية الطالب لمدة ال تزيد عف سنتيف لفترات متصمة أو منفصمة ، ويمكف أ

إذا تقدـ الطالب بعذر مقبوؿ يمنعو مف مواصمة دراستو ومدعما بالمستندات الدالة عمى ذلؾ وتسقط مدة اإليقاؼ 
مف المدة المحددة لمدراسة عمى أف يتقدـ الطالب بطمب إيقاؼ التسجيؿ فى مدة ال تتجاوز ثبلثة شيور مف بدء 

 العذر.   
 

                      Cancellation of Registrationإلغاء التسجيؿ        
يمغى تسجيؿ طالب الدراسات العميا مع عدـ جواز إعادة قيده مرة أخرى بذات التخصص فى احد   

 الحاالت اآلتية:
 إذا لـ يحافظ عمى مستوى التقديرات المطموبة فى امتحانات المقررات الدراسية . -1
 رسب عدة مرات  فى مقرر واحد لمدة تجاوزت العاميف.إذا  -2
 إذا رسب أكثر مف مرة فى االمتحاف التأىيمى لدرجة الدكتوراه. -3
 إذا كاف تقرير المشرؼ الرئيسي غير مرضى . -4
 سنوات ( 5إذا لـ يحصؿ عمى الدرجة العممية خبلؿ المدة المنصوص عمييا ) -5
قواعد المنظمة لعاميف متتالييف وال ينطبؽ ذلؾ عمى المعيديف والمدرسيف عدـ سداد الرسوـ المعتمدة طبقا لم-6

 المساعديف إلعفائيـ منيا(.
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 إذا أخؿ بالُمثؿ والتقاليد الجامعية وحسف السير والسموؾ. -7
 إذا تقدـ بطمب إلغاء تسجيمو ألسباب خاصة بو. -8
 
                          Thesis     الرسالة

،  بقرار مجمس الكمية بناء عمى اقتراح تكتب الرسالة طبقا لمقواعد المعموؿ بيا فى كتابة الرسائؿ العممية  -أ 
 .لجنة الدراسات العميا

بعد االنتياء مف إعداد الرسالة يقدـ المشرؼ الرئيسي تقريرا الى مجمس القسـ المختص عف مدى صبلحية  -ب
لمتوصية بالعرض مشفوعا باقتراح تشكيؿ لجنة الحكـ ؼ )باألغمبية( موقعا مف أعضاء لجنة اإلشراالرسالة 

عمى أف يعتمد ، ويقدـ الطالب نسخة مف الرسالة لمحفظ بإدارة الدراسات العميا  ،لبلعتماد  عمى مجمس الكمية
 .تشكيؿ لجنة الحكـ مف نائب رئيس الجامعة لمدراسات العميا والبحوث 

بلزمة يقدـ الطالب خمس نسخ مف الرسالة التعديبلت البعد قبوؿ الرسالة مف لجنة الحكـ والمناقشة وعمؿ  -ج
 .مع خطاب مف المشرؼ الرئيسي يفيد بإتماـ التعديبلت المطموبة  –معتمدة مف لجنة الحكـ  والمناقشة 

عربية واإلنجميزية والكممات الدالة بالمغتيف ال  Abstractوالمستخمص   Summaryيرفؽ بالرسالة الممخص   -د
Key words . معتمدة مف المشرؼ الرئيسي 

 بالرسالة كاممة بالشكؿ النيائي المعتمد مف لجنة الحكـ والمناقشة لمرسالة CDيقدـ الطالب اسطوانة مدمجة  -ىػ 
 .يحفظ بمكتبة الكمية

 
 Scientific Publishing                النشر العممى

لتشكيؿ لجنة الحكـ عمى الرسالة أف يقدـ الطالب ما يفيد بنشر بحث واحد فى مرحمة الماجستير يشترط 
 والدكتوراه مف رسالتو فى مجمة عممية محمية أو أجنبية معترؼ بيا.

 
                                 Committee  Formation   تشكيؿ المجاف

ف التأىيمى أو لجاف الحكـ عمى الرسائؿ  وجميع ال يجوز أف يشارؾ في  اإلشراؼ أو االمتحا
 االمتحانات التحريرية، والشفوية أحد أقارب الطالب حتي الدرجة الرابعة.

 
 Thesis Examination Committee   تشكيؿ لجنة الحكـ عمى الرسالة 

ة مجمس القسـ مف يشكؿ مجمس الكمية لجنة الحكـ عمى الرسالة بناء عمى اقتراح مف لجنة اإلشراؼ  وموافق -1
ثبلثة أعضاء احدىـ المشرؼ الرئيسي عمى الرسالة والعضواف اآلخراف مف بيف األساتذة واألساتذة المساعديف 
بالجامعات أو ممف فى حكميـ  ويكوف رئيس المجنة أقدـ األساتذة ويجوز أف يشترؾ عضو آخر مف لجنة 

 وتا واحدا.اإلشراؼ فى لجنة الحكـ عمى الرسالة عمى أف يكوف ليما ص
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يشترط أف يكوف احد أعضاء لجنة الحكـ عمى األقؿ مف أساتذة الجامعة أو ممف فى حكميـ مف  خارج  -2
 الجامعة .

تكوف مدة صبلحية تشكيؿ لجنة الحكـ ستة شيور يناقش خبلليا الطالب ويحؽ لمجنة اإلشراؼ وبموافقة  -3
ذا  مجمس القسـ طمب تجديد صبلحيتيا لظروؼ قيرية لمدة أخرى بشرط عدـ تجاوز الفترة القانونية لمدراسة وال

تجاوز الطالب الفترة القانونية لمدراسة تعرض حالتو عمى مجمس الكمية باقتراح مف مجمس القسـ المختص 
 التخاذ القرار المناسب بشأنو.

                        Thesis Discussion  مناقشة الرسالة 
، تتـ مدى صبلحيتيايحدد الحكـ منفردا تقريرا عمميا عف الرسالة  يقدـ كؿ عضو مف أعضاء لجنة

تقريرا عمميا منفصبل عف  ةالطالب فى رسالتو فى جمسة عمنية لممتخصصيف ، وتقدـ المجنة مجتمعمناقشة 
جميع التقارير المشرؼ الرئيسي عرض يالمجنة لنجاح الطالب و الرسالة ، ونتيجة المناقشة ، ويمـز إجماع أراء 

 ى مجمس القسـ المختص تمييدا لعرضيا عمى مجمس الكمية .عم
 قواعد وأحكاـ دبمومات الدراسات العميا فى العمـو الزراعية 

 Fields  of  Study     مجاالت الدراسة 
تمنح جامعة المنػػيا بناًء عمى طمب مجمس كمية الزراعة الدبمومات فى مجاالت التخصص  التى تحددىا 

 .أقساـ الكمية 
 وتتناوؿ دراسة لمدبمومات مقررات عممية ذات طبيعة تطبيقية مدتيا عاـ جامعى واحد 

أسبوع، وىى تيدؼ الى زيادة معرفة الطالب وتنمية قدراتو وتقوية  15)فصميف دراسييف( ومدة كؿ فصؿ دراسي 
 خمفيتو العممية فى تخصص معيف يدخؿ فى نطاؽ اىتماماتو أو نشاطو أو عممو. 

           Registration  Schedule       موعد التسجيؿ
لمدبمومات مرة واحدة فى العاـ وتقدـ طمبات القيد خبلؿ النصؼ األوؿ مف شير أغسطس مف كؿ  القيديكوف 
 عاـ.

                        Rules Studyقواعد الدراسة            
والذيف يقبميـ مجمس القسـ لممتقدميف لمدراسة  واحدة ة يدراسبسنة فترة الدراسة بالدبموـ فصميف دراسييف  -1

أو عمى درجة معادلة ليا في العمـو  المختص مف الحاصميف عمى درجة البكالوريوس في العموـ الزراعية
 .الزراعية أو ذات الصمة مف معيد عممي آخر معترؼ بو

 ذكر سابقا نجاح الطالب في المقررات الدراسية كما  يقدر -2
ذا رسب الطالب  ) دور نوفمبر(   يتـ امتحانو في مواد الرسوب فى العاـ الدراسي التالي وال

والدراسة مسائية طبقا لمجداوؿ  0فإذا رسب لممرة الثانية في إحدى ىذه المواد يمغى قيده لمدراسة بيذا الدبمـو
 .التي تحددىا إدارة الكمية
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ة عمى أف يخصص لبلمتحاف درج100تحسب النياية العظمى لمجموع درجات كؿ مقرر عمى أساس  -3
درجات وتشكؿ لجاف إلجراء  10درجة ولبلمتحاف الشفوي  30درجة ولبلمتحاف العممي  60التحريري 

 االمتحاف الشفوي بذات النظاـ المتبع لمقررات مرحمة البكالوريوس.
عمى اقتراح  معتمدة بناءساعة  30يقوـ الطالب المقيد بدبموـ الدراسات العميا بدراسة مقرارت دراسية بواقع  -4

ساعة معتمدة مقررات دراسية إجبارية محدده لكؿ  24مجمس القسـ المختص وموافقة مجمس الكمية شاممة 
ساعات معتمدة اختيارية مف المقررات الدراسية االختيارية التى يقترحيا القسـ المختص لكؿ دبمـو  6دبمـو و

 وبموافقة مجمس الكمية.
 سة أكثر مف دبمـو في ذات الوقت.ال يجوز لمطالب درا -5
فى حالة استمرار الطالب فى دراستو لمدبموـ أكثر مف فصميف دراسييف الى عذر يقبمو مجمس الكمية تدفع  -6

 رسـو دراسية لكؿ فصؿ دراسي اضافى.
 دارسيف. 3لطبلب الدبموـ  الحد األدنى -7
 

 General  Rulesأحكاـ عامػػة                  
الجداوؿ المرفقة المقررات الدراسية فى التخصصات المختمفة لدرجات الماجستير،  والدكتوراه ،  تبيف 

والتى تحددىا  –دبمومات،  وعدد الساعات المعتمدة لكؿ مقرر، ويقر مجمس الكمية توصيؼ المقررات الدراسية الو 
 .مجالس األقساـ المختمفة

متسجيؿ بالدراسات العميا مف تاريخ صدور القرار الوزاري تطبؽ ىذه البلئحة عمى الطبلب الذيف يتقدموف ل
باعتماد ىذه البلئحة ، أما الطبلب المسجموف قبؿ ىذا التاريخ فتسرى عمييـ البلئحة الداخمية المعموؿ بيا وقت 

 ليا.  تسجيميـ ، والقواعد المكممة
 

ف تنظيـ الجامعات ، والئحتو ؽ فيما لـ يرد فى شأنو نص خاص بيذه البلئحة القواعد الواردة بقانو بيط
.وكذلؾ القواعد المنظمة لمدراسات التنفيذية المعدلة لو ،  والقوانيف األخرى ذات الصمة ، والمعتمدة مف الدولة

 العميا بالجامعة والصادر بيا قرارات لمجمس الجامعة.
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 (.M.Scممخص المتطمبات لدرجة الماجستير )

 المعتمدةالساعات  البياف
 مقررات إجبارية عامة 

 3 طرؽ بحث عممى وكتابة رسائؿ  -0
 3 بحث ومناقشة -2

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

 30 إجمالي الساعات المعتمدة لممقررات 
 8 الساعات المعتمدة لمرسالة 

 38 إجمالى الساعات المعتمدة لمدرجة 
 متطمبات أخرى

 -- النشر العممى -0
 

 (.Ph.Dممخص المتطمبات لدرجة دكتوراه الفمسفة )

 الساعات المعتمدة البياف
 مقررات إجبارية عامة 

 3 بحث مرجعى  -0
 3 بحث ومناقشة -2

 15 مقررات إجبارية مف التخصص الرئيسي
 21 داخؿ أو خارج التخصصمقررات اختيارية مف 

 42 إجمالي الساعات المعتمدة لممقررات 
 12 الساعات المعتمدة لمرسالة 

 54 إجمالي الساعات المعتمدة لمدرجة 
 متطمبات أخرى

 -- النشر العممى -0
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 الوحدات ذات الطابع الخاص
توجد بالكمية أربع وحدات ومراكز ذات طابع خاص لمساعدة أعضاء ىيئة التدريس بالكمية عمى أداء      

واجباتيـ ولتنفيذ خطة الجامعة في مجا ؿ استخداـ وتوظيؼ نتائج البحث العممي لخدمة المجتمع داخؿ وخارج 
 الحـر الجامعى وىي:

 اتية :د النباو مأوال : معمؿ تحميؿ االراضي والمياه والم
ويقوـ باجراء التحميبلت الكيماوية لمتربة واألجزاء  1987سبتمبر  29وقد بدأ العمؿ في ممارسة أنشطتة في 

 ألؼ عينة في السنة. 20النباتية بطاقة اجمالية تقدر بنحو 
 ثانيا : مركز الخدمة العامة لإلنتاج والدراسات الزراعية: 

اشراؼ االقساـ العممية ولكؿ شعبة أىداؼ محددة لخدمة  ويضـ ىذا المركز عدة شعب تحت 1995أسس عاـ 
 المجتمع.

:وتقـو بتصنيع المنتجات باستخداـ المبف البقرى والجاموسى الناتج مف شعبة تكنولوجيا المنتجات المبنية .1
 .مزرعة شعبة االنتاج الحيوانى ويتـ توزيع ىذه المنتجات داخؿ وخارج الجامعة 

:وتقـو بزراعة وانتاج محاصيؿ الخضر وتنفرد فى انتاج صنؼ خضرشعبة إنتاج وخدمات محاصيؿ ال .2
 مف أصناؼ الشماـ المميزة وانتاج عدة أصناؼ مف الثوـ قميمة الفصوص والصالحة لمتصدير. 6قاىرة 

تصنيع عدة أنواع مف المخبوزات والحمويات التى يتـ توزيعيا داخؿ وخارج ب: وتقوـ شعبة المخبوزات .3
 الجامعة.

 : وتقوـ بزراعة محاصيؿ األعبلؼ والحبوب الرئيسية.وخدمات المحاصيؿ الحقميةشعبة إنتاج  .4
 :وتقوـ بتصنيع أنواع مف المربات والعصائر والمخمبلت المختمفة.شعبة تكنولوجيا الصناعات الغذائية .5
 :وتقوـ ىذه الشعبة بتربية قطيع مف األبقار والجاموس عالية االنتاجشعبة اإلنتاج الحيواني والداجني .6

وكذلؾ تقوـ الشعبة بتربية قطيع مف األغناـ وتقوـ ايضا بتوريد كمية المبف المنتجة لشعبة تكنولوجيا المنتجات 
 المبنية.

: وتقـو الشعبة بانتاج شعبة إنتاج وخدمات نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية واألشجار والخشبية .7
الى تنسيؽ القاعات وتزيينيا بالنباتات المزىرة فى داخؿ وخارج نباتات الزينة واالشجار والشجيرات ويمتد نشاطيا 

 الجامعة.
: وتقوـ بعقد دورات تدريبية متخصصة لتنمية شعبة الدراسات البيئية التطبيقية واالستشارات الزراعية .8

ب وعقد ميارات العامميف بالكمية والعامميف بالقطاعات الزراعية المختمفة وتساىـ فى تجييز قاعة مناقشة الطبل
 الحمقات العممية والندوات العممية والمؤتمرات. 
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 ثالثا : مركز اليندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية:
ويقوـ بعدة أنشطة متميزة في مجاؿ تخصصو ومف ضمف أنشطتو  1996تـ الموافقة عمى تأسيسة  

 ييئات العالمية.انتاج شتبلت موز خالية مف المسببات المرضية المعروفة بالتعاوف مع بعض ال
 رابعا : مركز المخصبػػػػات الحيػػػػػوية:  

ويقوـ بإنتاج أنواع مف المخصبات الحيوية لمبقوليات وكذلؾ أنواع مف  2005صدر قرار االنشاء عاـ 
المخصبات لمحاصيؿ الحقؿ ومحاصيؿ الخضر والنباتات الطبية والعطرية وأشجار الفاكية مثؿ "المنيا أوزتيف" 

-Effective Microويقوـ مركز المخصبات بتوزيع مركب يتكوف مف مجموعة مف الكائنات الدقيقة 
Organisms  يعرؼ باسـ الػػEM  باالشتراؾ مع وزارة البيئة وىو مركب يحتوي عمى مجموعة مف الكائنات

 المفيدة التي تستخدـ في تحسيف خصوبة التربة.
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 جامعة المنيا
 كمية الزراعة

 وحدة الخريجيف
 2013يونيو عاـ  بياف بأسماء خريجي الكمية دور

 برنامج : التكنولوجيا الحيوية –1
 

 العنواف التقدير العاـ أسـ الخريج ـ
 المنيا –المنيا  –طينا الجبؿ  جيد// أسامة عماد حكيـ حنا 1
 المنيا –مطاى  –ابو عزيز  ممتاز مع مرتبة الشرؼ أسماء عمي أحمد إبراىيـ 2
 المنيا –المنيا  –صفط الشرقية  جدًا //جيد  أسماء عمي عبد الرحمف عبد الرازؽ 3
 المنيا –مموى  –الرحمانية  جيد جدًا// سارة حسف عمي حسف 4
 المنيا –كفر المنصورة  –ش ابو العال  مقبوؿ سارة محمود شحاتة خميؿ 5
 المنيا –سمالوط  –بنى غني  –نزلو حنا  مقبوؿ سميماف رفعت فريج اسعد 6
 المنيا –العدوه  –عطؼ حيد  جيد// عبد المجيد سمر عبد السالـ أبو سمره 7
 المنيا –مموى  –ش الحسف  جيد// صفا صابر شعباف درويش 8
 الجيزة –صفط المبف  –بوالؽ الدكرور  جيد// طارؽ عبد اهلل عبد الوىاب عبد المقصود 9
 قنا –قوص  –ش القسارية  جيد جدًا مع مرتبة الشرؼ عبد الغني محمد عبد الرحيـ محمد 10
 المنيا –المنيا  –ادمو  جيد جدًا مع مرتبة الشرؼ عمرو دياب محمد عبد العميـ 11
 المنيا –سمالوط  –ش ناصر  ممتاز مع مرتبة الشرؼ عطاء محمد يوسؼ خضر 12
 المنيا -المنيا –قرية دمشير  جيد// فاطمة إبراىيـ عمي محمد 13
 المنيا –المنيا  –الخمار  صفط جيد// فاطمة سميماف عبد الباقي سميماف 14
 المنيا -ديرمواس  –ش الجميورية  جيد جدًا مع مرتبة الشرؼ فاطمة فوزي أحمد جاد اهلل 15

 –بنى مزار  –ش الشييد عاشور نافع  مقبوؿ كريـ إبراىيـ كامؿ مبارؾ  16
 المنيا

 –الجزائر منشية  –ش ىدى شعراوي  جيد جدًا مع مرتبة الشرؼ محمد أحمد حسف سمطاف  17
 المنيا -مغاغة 

 المنيا –سمالوط  –ش ابو اليوؿ  ممتاز مع مرتبة الشرؼ محمود موسي محمود أحمد  18
 المنيا –مموى  –ش الحسف  - 3منزؿ رقـ  جيد// ميا حيدر فوزي عبد الباقي  19
 المنيا –ش بورسعيد  –ش لوتس  2 جيد// نيرة محمد حساـ الديف طو  20

كفر  –ش سميـ  اماـ مسجد العقاد  جيد// ىاجر محمد حسيف أحمد  21
 المنيا  –المنصوره 

 المنيا -نزلو حسيف  –قريو الشرفا  جيد// ىند عبد الرازؽ تيامي محمد  22
 المنيا -دير مواس  –بني عمراف  جيد جدًا// ياسميف شرؼ الديف ميسر عبد النبي 23
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 إًٌبػبد اٌغػائ١خ ٚػٍَٛ األٌجبْثؽٔبِح :  – 2                                            
 

 العنواف التقدير العاـ أسـ الخريج ـ
 المنيا –مغاغة  –التحرير  جيد جدًا// ابتياؿ صالح عبد الحفيظ إبراىيـ 1
 المنيا -تمو  –الشارع الجديد  مقبوؿ إيماف احمد صالل مخموؼ 2
 المنيا –سمالوط  –العموديف  جيد جدًا// زينب شعباف سيد حبيب 3
 المنيا –اكتوبر  6ش الزىراء المتفرع مف  25 جيد// سارة ممدوح زكي محمد 4
 المنيا  -ديرمواس  –بنى عمراف  جيد// الشيماء صفوت عبد الغني عبد الستار 5
 المنيا -سمالوط  -اطسا   جيد جدًا// صابريف سيد محمد عمى 6

 -ش مضرب الرز –مساكف عيف شمس  5 مقبوؿ عاصـ احمد عبد الحميـ عز العرب 7
 المنيا

 اسيوط  – 46ش سعد زغموؿ رقـ  مقبوؿ عبد الرحمف احمد مختار زكي 8
 بنى سويؼ –الواسطى  –الميموف  ممتاز مع مرتبة الشرؼ محمد جنيدى كامؿ احمد 9
 المنيا –المنيا  -ادمو جيد// نورة صفوت محفوظ عيسى 10

 -ادفو  –نجع ابو النصر  –الرمادى قبمي  مقبوؿ ىدى محمد احمد محمد 11
 اسواف

 

 ئظاؼح األػّبي اٌؿؼاػ١خثؽٔبِح :  – 3
 

 العنواف التقدير العاـ أسـ الخريج ـ
 المنيا -ارض سمطاف  –عدناف المالكي  جيد // أسرار الفاتل  المنصور عبد المجيد 1
 المنيا -13عمارة  –ش بير ابو شامية  13 جيد جدًا // ىاشـ يحي سيد محمودأـ  2

جيد جدًا مع مرتبو  إيماف مديف حسف إسماعيؿ 3
 الشرؼ 

 -ابو ىالؿ غرب  –ش مصنع االلمونيـو 
 المنيا

 المنيا -تمو  -ش العساؿ جيد جدًا // جياد عصاـ الديف حسف محمد 4
 قنا –قوص  –نجع التحفات  –قبمي  حجازة مقبوؿ ىشاـ محمد طو عمى 5
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  األؼاضٟ ٚا١ٌّبٖثؽٔبِح :  –4

 

 اٌؼٕٛاْ اٌزمع٠ؽ اٌؼبَ أقُ اٌطؽ٠ح َ

 ا١ٌّٕب –ػ١ٓ نّف  –ل اًٌفب ٚاٌّؽٚح  8 ِمجٛي ئقالَ ق١ع ػجع اٌؽاؾق ئثؽا١ُ٘ 1

 ا١ٌّٕب  -ا١ٌّٕب  –اٌسزبززخ  خ١ع // أقّبء ق١ع ازّع ِٛقٝ 2

 ا١ٌّٕب –قّبٌٛط  –ِكبوٓ اٌكٛق  خ١ع خعاً // ػٕزؽ ضٍفأقّبء ػبظي  3

 ا١ٌّٕب  -ٍِٜٛ  –اٌؽٚضخ  –ػؿثخ ِٙؽاْ  خ١ع خعاً // أٔغبَ ػف١فٟ وبًِ ؼخت 4

 ا١ٌّٕب –ِغبغخ  –ثؽطجبط  خ١ع خعاً // ئ٠ّبْ لعافٝ نٛؼثدٟ أزّع 5

 خ١ع // ئ٠ّبْ وّبي ِسّع ِسّع 6
 –رٍٗ  –ل خّبي ػجع إٌبيؽ ثدٛاؼ ِطجؼٗ اًٌّطفٝ 

 ا١ٌّٕب

 ا١ٌّٕب -ٍِٜٛ  –ِكبوٓ ِؿؼػخ ٍِٜٛ  خ١ع خعاً // ظػبء ٠س١ٝ ئقّبػ١ً ػجبـ 7

 ا١ٌّٕب –ل فؽخبٟٔ  اٌّزفؽع ِٓ ل زٍّٝ طٗ اٌكجغ  خ١ع // ؼٔب يبثؽ ؼِضبْ فؽج 8

 ا١ٌّٕب –اثٛ لؽلبو  –ل ضبٌع ثٓ ا١ٌٌٛع  خ١ع // اٌؿ٘ؽاء ٔهأد ٠ٛقف ازّع 9

 خ١ع خعاً // ػؽفبْ ؾ٠ٕت ِسّع ػجع اٌٛاؼس 10
اٌعٚؼ   20نمٗ  – 25ػّبؼٖ  –ِكبوٓ اؼٌ اٌّكزهبؼ 

 ا١ٌّٕب -اٌطبِف 

 ا١ٌّٕب –ل ث١ؽ اثٛ نب١ِخ اِبَ ِكدع وبنف  76 خ١ع // قبؼح ِطٍٛف أزّع زكٓ 11

 اق١ٛط –اثٛ ر١ح  -اٌجال٠ؿح خ١ع خعاً // ِٛقٝ نسبرخ ِسّع ِٛقٝ 12

 ٔعٜ خّبي ًِطفٝ ِسّع 13
 ِّزبؾ ِغ ِؽرجٗ

 اٌهؽف

 -اٌعٚؼ اٌزبقغ   -ثؽج )أ( –اثؽاج اٌدبِؼخ  –ل طٗ زك١ٓ 

 ا١ٌّٕب – 18نمٗ 

 ا١ٌّٕب -ا١ٌّٕب  –ثٕٝ ِسّع قٍطبْ  خ١ع // ٘بخؽ ؾ٠ٓ ػجع اٌسى١ُ زكٓ 14

 ا١ٌّٕب - 18نمٗ  – 16ػّبؼٖ  –ِكبوٓ اؼٌ اٌّكزهبؼ  خ١ع  // ٚالء فضً هللا ِسّٛظ ػٍٝ 15

 

   ٟاٌس١ٛأٟ ٚاٌعا خٕاإلٔزبج ثؽٔبِح :  –5
 

 اٌؼٕٛاْ اٌزمع٠ؽ اٌؼبَ أقُ اٌطؽ٠ح َ

 ا١ٌّٕب -ثٕٝ ِؿاؼ  –اٌهؽٚق  خ١ع خعاً// ئقالَ نؽ٠ف أزّع ػجع اٌؽقٛي 1

 ا١ٌّٕب  –ٍِٜٛ  –اٌج١بض١خ  ِمجٛي ئ٠ؽ٠ٕٝ ٔبخر ثطؽـ ثبؼذ 2

 االلًؽ –اٌفزبرح  –اٌطٛظ  خ١ع // آ٠بد ػجع اٌكزبؼ ِسّع ِسّٛظ 3

 ا١ٌّٕب –زٝ ِىخ  –ل اٌكبظاد  23 خ١ع // ػبطف فزسٟ ئقّبػ١ًأِبٟٔ  4

 ا١ٌّٕب -ا١ٌّٕب  –لؽ٠خ ثٕٝ ازّع اٌغؽث١خ  خ١ع // أ٠ّٓ فزسٟ ق١ع أزّع 5

 ا١ٌّٕب –ثٕٝ ِؿاؼ  –ثٕٝ يبِذ  خ١ع // زكٓ ِسؽٚـ زك١ٓ خعاِٝ 6

 ا١ٌّٕب  –اثٛ لؽلبو  –ثٕٝ ػج١ع  –ٔؿٌٗ ز١عؼ  خ١ع // زكٓ ِسّع زكٓ ػجع اٌٍط١ف 7

 اق١ٛط –اٌمٛي١خ  –١ٔؽ  ِمجٛي ظ٠بٔب خّبي زج١ت ػجع اٌّالن 8

 ا١ٌّٕب –اثٛ لؽلبو  –ِٕزٛد  خ١ع خعاً// ق١ٍّبْ ِزٌٛٝ ػجع اٌؽز١ُ فؽغٍٟ 9

 ا١ٌّٕب –ظِبؼ٠ف  –ل اٌدبِغ اٌؼز١ك  ِمجٛي ن١ؽٜ ؾوؽ٠ب ز١ٍُ اقىٕعؼ 10

 ا١ٌّٕب -ِغبغخ  –ل اٌمط١ٓ اٌّزفؽع ِٓ ل طٗ زك١ٓ  خ١ع // ن١ّبء ِسّع ػجع اٌٛ٘بة ِسّع 11

 لٕب  –اقٕب  –اٌع٠ؽ  خ١ع // يغ١ؽ ق١ع أزّع ِسّٛظ 12

 قٛ٘بج  –ظاؼ اٌكالَ  ِمجٛي ػطب ػجع اٌمبظؼ زك١ٓ ػّؽاْ 13

 ا١ٌّٕب –ا١ٌّٕب  –ؼ٠عٖ  خ١ع خعاً// وؽ٠ُ ٔدبذ ػجع اٌدٛاظ ض١ًٍ 14

 ثٕٝ ق٠ٛف –ثٕٝ ق٠ٛف  –لؽ٠خ ثٕٝ ق١ٍّبْ  خعاً ِغ ِؽرجٗ اٌهؽفخ١ع  ِسّع ِجؽٚن ػجع اٌّطٍت ػىبنخ 15

 لٕب  –اٌٛلف  -ل ثٛؼقؼ١ع  خ١ع // ِسّع ٠ٛقف ِسّع ِسّٛظ 16

 ا١ٌّٕب –اثٛ لؽلبو  –وفؽ اٌف١ٍخ  خ١ع // ١ِالظ ظاٚظ ١ًٔف ظاٚظ 17

 ا١ٌّٕب -زٝ اٌطهبثخ  –ل اٌه١ٙع ػبطف ِٛقٝ  16 ِمجٛي ٔكّٗ ِسّع ػجع اٌؼبي ػجع اٌطبٌك 18

 ا١ٌّٕب –ا١ٌّٕب  –ؾا٠ٚخ قٍطبْ  خ١ع // ٘بٟٔ ػط١خ ثهؽٜ ربضؽٚـ 19

 ا١ٌّٕب –ٍِٜٛ  –ظؼٖٚ  خ١ع // ٘بٟٔ ِسّع ػجع هللا ػٍٟ 20

 ا١ٌّٕب  –اٌؼعٖٚ  –اٌه١ص ِكؼٛظ  ِّزبؾ ِغ ِؽرجخ اٌهؽف ٠بق١ٓ لبقُ ئثؽا١ُ٘ لبقُ 21
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 اٌّسبي١ًثؽٔبِح :  – 6        
 

 

 اٌؼٕٛاْ اٌزمع٠ؽ اٌؼبَ أقُ اٌطؽ٠ح َ

 لٕب –اثٛ رهذ  –إٌدّخ ٚ اٌسّؽاْ  خ١ع خعاً// أًِ ػجع اٌسف١ظ أزّع ِسّٛظ 1

 اقٛاْ -وَٛ اِجٛ  –ٔدغ اٌؼؽة  -ظؼاٚ   خ١ع// ئ٠ّبْ يالذ ًِطفٝ زك١ٓ 2

 اقٛاْ -اظفٛ  –اٌسجبؼٜ  خ١ع // ػجع اٌغفٛؼ زكٓ ػجع اٌغفٛؼ أزّع 3

 ثٕٟ ق٠ٛف –ثجب  –قعـ  خ١ع // ػجع هللا ػبِؽ ػجع إٌّؼُ ػجع اٌدٛاظ 4

 اقٛاْ -اظفٛ  –اٌكجبػ١خ غؽة  خ١ع // ػّؽٚ ػجع اٌفزبذ  ثعٜٚ ئثؽا١ُ٘ 5

 ثٕٟ ق٠ٛف –ثجب  –قعـ  ِّزبؾ ِغ ِؽرجخ اٌهؽف ِسّع ؼضب أقؼع زكٓ 6

 اقٛاْ -اظفٛ   -اظفٛاٌج١ٍ١ًخ ثسؽٜ اٌهؽفب خ١ع // ِسّع طبؼق ػجع اٌؼؿ٠ؿ ػٍٟ 7

 ثٕٟ ق٠ٛف –ثجب  –قعـ  خ١ع // ِسّع ػجع اٌؼبي أزّع ػجع اٌؼؿ٠ؿ 8

 اقٛاْ -اظفٛ  –وٍر اٌدجً  –اًٌؼب٠عٖ  خ١ع// ِسّٛظ زدبخٟ خبثؽ ِعٟٔ 9

 اقٛاْ -اظفٛ  –اٌكجبػ١خ غؽة  خ١ع خعاً// ٘عٜ ِسّع زبِع ئثؽا١ُ٘ 10

 

                                                                   

  ِىبفسخ ا٢فبد ٚاِؽاٌ إٌجبدثؽٔبِح :  – 7                                           
 

 اٌؼٕٛاْ اٌزمع٠ؽ اٌؼبَ أقُ اٌطؽ٠ح َ

 ا١ٌّٕب –االضًبو  –ل ػجع اٌّسكٓ  خ١ع // ِسّع ئقّبػ١ًأزّع خّبي  1

 ا١ٌّٕب –ِطبٜ  –ل اٌمعـ  16 خ١ع // أزّع ض١ٍفخ أزّع ِسّع 2

 ا١ٌّٕب –ا١ٌّٕب  -اظِٛ خ١ع خعاً// ػٍٟ ئقّبػ١ًأقّبء خّبي  3

 ا١ٌّٕب –ل اٌع٠ٚه ٔبيؽ اٌؼؿثٟ  2 خ١ع خعاً// أق١ً ػالء اٌع٠ٓ فزسٟ لبقُ 4

 ا١ٌّٕب –ثٕٝ ِؿاؼ  –ثٕٝ يبِذ  خ١ع خعاً// أ١ِؽح أزّع ػٍٟ ِسّع 5

 اقٛاْ –اظفٛ  –وٍر غؽة  –وَٛ اال١ِؽ  خ١ع خعاً// ػجع إٌّؼُ زك١ٓ طٗ ضبٌع 6

 قٛ٘بج –ظاؼ اٌكالَ  –اٌىهر  خ١ع خعاً// ظا١ٔبي نٕٛظح ػجعٖ نٕٛظح 7

 ا١ٌّٕب –رٍٗ  –ل اٌسّبَ اٌغؽثٟ  خ١ع // ظ٠ٕب أزّع ِسّٛظ ػجع اٌغفٛؼ 8

 ا١ٌّٕب –اثٛ ٘الي  –ل اٌكبزً اٌجسؽٜ  23 خ١ع خعاً// ؼ٘بَ ػجع هللا زك١ٓ أزّع 9

 خ١ع خعاً// ؼ٠ّبْ ِسّع ػجع اٌؽزّٓ ِسّع 10
 –ػؿثخ طٗ اٌكجغ  – 61ِٕؿي  –ل زك١ٓ ػّؽ 

 ا١ٌّٕب

 قٛ٘بج –طّب  –قالِْٛ  خ١ع خعا ًِغ ِؽرجخ اٌهؽف ؼ٠ٙبَ ػبطف زبِع ػٍٟ 11

 ا١ٌّٕب –ظ٠ؽِٛاـ  –ربٔٛف  خ١ع // ق١ّخ ق١ّؽ ِبضٟ طٗ 12

 ا١ٌّٕب -اثٛ لؽلبو  –ثٕٝ ِٛقٝ  –ؼ٠سبٔخ  خ١ع // نبظ٠خ أزّع فٌٟٛ قؼ١ع 13

 ا١ٌّٕب –ٍِٜٛ  –اٌجؽنب  خ١ع // نىؽ هللا ئثؽا١ُ٘ نىؽ هللا ٔبؼٚؾ 14

 ا١ٌّٕب –ِطبٜ  –اثٛاْ  ِّزبؾ ِغ ِؽرجٗ اٌهؽف فبرٓ زكٓ ٠ٛقف ػجع اًٌّع 15

 ا١ٌّٕب –ا١ٌّٕب  –لؽ٠خ االقّبػ١ٍ١خ  خ١ع // ِسّع ِسّٛظ نبوؽ ِسّع 16

 ا١ٌّٕب –ٍِٜٛ  –اٌجؽنب  خ١ع // ٠ٛقف ًٔبؼ ٠ٛقف ٘بؼْٚ 17
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  اٌجكبر١ٓثؽٔبِح :  – 8   
 

 اٌؼٕٛاْ اٌزمع٠ؽ اٌؼبَ أقُ اٌطؽ٠ح َ

 ا١ٌّٕب -اٌؼعٖٚ  –وفؽ ػجع اٌطبٌك  خ١ع خعاً ِغ ِؽرجخ اٌهؽف أحمد جابر عبد الباقي محمد 1

 ا١ٌّٕب -ٍِٛٞ  –لٍجب  خ١ع // عبد الرحمن أحمد عاطف محمد 2

 أق١ٛط –اٌمٛي١خ  –اٌه١ص ػْٛ هللا  خ١ع // أحمد محمد أحمد إبراهيم 3

 ا١ٌّٕب -وفؽ إًٌّٛؼح  –ل ػ١بظ خ١ع  خ١ع خعاً // عبد الوهاب أحمد محمد محمد 4

 ِمجٛي أحمد يسري محمد زايد 5
 -زٟ ِىٗ أثٛ ٘الي غؽة  –ل ػ١ع  5

 ا١ٌّٕب

 ا١ٌّٕب  -ثٕٟ ِؿاؼ  –لؽ٠خ أثٛ خؽج  خ١ع خعاً // عبد السالم أسماء أحمد محمد 6

 ا١ٌّٕب -ا١ٌّٕب  – فلؽ٠خ ظِبؼ٠ خ١ع // أسماء علي محمد عبد الجابر 7

 ا١ٌّٕب -اٌؼعٖٚ  –لؽ٠خ إًٌؽ  خ١ع خعاً // إبراهيم خلف يوسف محمد 8

 ِمجٛي بشاي إسحق سمير سليمان 9
 –ضٍف ِكزهفٟ اٌؽِع  ٟػؿثخ اٌهؽ لبٔ

 ا١ٌّٕب - طقّبٌٛ

 خ١ع // إيمان ربيع محمد محمود 10
 -ػؿثخ طٗ اٌكجغ   -ل فبٔٛـ  13

 ا١ٌّٕب

 ا١ٌّٕب -ٍِٛٞ  –ل اٌه١ص ٔبيؽ  ِمجٛي فرج بيشوي أشرف عطية 11

 ثٕٟ ق٠ٛف –ثجب  –ثٕٟ ػمجخ  ِّزبؾ ِغ ِؽرجخ اٌهؽف حسام صالح محمود علي 12

 ا١ٌّٕب -ا١ٌّٕب  –ل اٌكجىٟ  20 ِمجٛي طه حسن محمد عاطف 13

 ا١ٌّٕب -ثٕٟ ِؿاؼ  –اثطٛخخ  خ١ع خعاً // عبد النبي رضا حسين إبراهيم 14

 ا١ٌّٕب -ٍِٛٞ  – 9ل األ٘ؽاَ )ة( ؼلُ  ِمجٛي شنودة زكريا رياض جرجس 15

 
 

 

 

 ا١ٌّٕب -ػؿثخ أثٛ ٘الي  –ل طٍؼذ  36 مقبول بركات عبد هللا علي حسن 16

 ا١ٌّٕب -أثٛ لؽلبو  –ل ثٛؼقؼ١ع  جيد // ممدوح معتمد خفاجيعمر  17

 لٕب -ظنٕب  –فبٚ ثسؽٞ  جيد // محمد عوض محمود فخري 18

 ا١ٌّٕب -ا١ٌّٕب  –ٔؿٌخ اٌفالز١ٓ  جيد // عبد السيدكيرلس أمين يوسف  19

 ا١ٌّٕب -اٌؼعٖٚ  –ثٕٟ ػبِؽ  جيد // رجب فتحيمحمد خالد  20

 ثٕٟ ق٠ٛف –ثجب  –قعـ  جيد // إسماعيل الحفيظمحمد رضا عبد  21

 قٛ٘بج -ظاؼ اٌكالَ  مقبول محمد كامل محمد يوسف 22

 ثٕٟ ق٠ٛف –اٌفهٓ  –ٔؿٌخ اٌجؽلٟ  جيد // عبد الجيد محمد مرزوق محمد 23

 ا١ٌّٕب -ِطبٞ  –ِطبٞ اٌجٍع  جيد // محمود علي محمد حسين  24

 ا١ٌّٕب -ا١ٌّٕب  –لؽ٠خ ظِبؼ٠ف  مقبول محمد محمود هاشم عبد الحكيم 25

 ا١ٌّٕب -ظ٠ؽ ِٛاـ  –ظٌدب  جيد // توني مصطفي شابون صدقي 26

 ا١ٌّٕب -ِطبٞ  –ق١ٍخ اٌهؽل١خ  جيد // مصطفي محمد محمد إبراهيم 27

 ا١ٌّٕب -ا١ٌّٕب  –ل ػجع اٌدٛاظ ػ٠ٛضخ  جيد جداً// هند محمد عبده سيد 28

 ا١ٌّٕب -ا١ٌّٕب  –لؽ٠خ اٌجؽخب٠خ  مقبول أحمد يحيي محمد عبد الحليم 29
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 المنياجامعة 
 كمية الزراعة

 وحدة الخريجيف
 2014بياف بأسماء خريجي الكمية دور يونيو عاـ 

 برنامج البساتيف  –1
 

َ 
 اٌؼٕٛاْ اٌجؽٔبِح اٌزمع٠ؽ اٌؼبَ أقُ اٌطؽ٠ح

 ا١ٌّٕب -أثٛ لؽلبو  –لؽ٠خ خ٠ٛع  –ثٕٟ ػج١ع  اٌجكبر١ٓ خ١ع// أزّع ق١ع زكٓ ِسّع 1

 ا١ٌّٕب –ِطبٞ  اٌجكبر١ٓ خ١ع خعا// آ٠خ ػبظي ِسّٛظ ػٌٛ 2

 ا١ٌّٕب –ِطبٞ  –أثٛاْ  اٌجكبر١ٓ ِمجٛي// ث١هٜٛ ٔج١ً ؾا٘ؽ نف١ك 3

 ا١ٌّٕب -ثٕٟ ِؿاؼ  –اٌدٕع٠خ  اٌجكبر١ٓ خ١ع خعا// زكٓ ػ١ع ِسّع ئثؽا١ُ٘ 4

 ا١ٌّٕب  –ظِبؼ٠ف  اٌجكبر١ٓ خ١ع خعا// زّبظح ق١ع ٠سٟ ضٍف 5

 اٌجكبر١ٓ ِمجٛي// ظ٠ٕب ػجع اٌكالَ ٠ٛقف زكٓ 6
ئظفٛ  –( 7( اٌعٚؼ اٌؽاثغ نمخ )22ل اٌزسؽ٠ؽ ػّبؼح )

 أقٛاْ -

 ا١ٌّٕب -ِطبٞ  –ِطبٞ اٌجٍع  اٌجكبر١ٓ خ١ع// ق١ع ًِطفٝ ضٍف ق١ع 7

8 
ػجع األٚي زك١ٓ ػجع اٌس١ّع ػجع 

 اٌىؽ٠ُ
 ا١ٌّٕب -ٍِٛٞ  –اٌؽٚضخ  –ػؿثخ ِٙؽاْ  اٌجكبر١ٓ ِمجٛي//

 اٌجكبر١ٓ خ١ع// ػجع اٌؽزّٓ ػجع إٌجٟ أ١ِٓ ِجؽٚن 9
 -ِغبغٗ –ل اٌطٙبٚ أِبَ ِعؼقخ قبْ ِبؼن ٌٍغبد 

 ا١ٌّٕب

 ا١ٌّٕب -ٍِٛٞ  –ظؼٖٚ  اٌجكبر١ٓ ِمجٛي// ِسّع خّبي فّٟٙ أزّع 10

 ا١ٌّٕب –اٌجؽخب٠خ  اٌجكبر١ٓ خ١ع خعا// ِسّع طٗ ئثؽا١ُ٘ ػجع اٌغٕٝ 11

 ا١ٌّٕب –ا١ٌّٕب  –ظ٠ؽ ػط١خ  اٌجكبر١ٓ ِمجٛي// ِسّع ػجع االٌٗ ٚؼظأٟ ِسّٛظ 12

 ا١ٌّٕب –ظ٠ؽ ِٛاـ  –ظٌدب  اٌجكبر١ٓ خ١ع خعا// ِسّٛظ ٠ٛقف ػجع اٌالٖ أزّع 13

 ا١ٌّٕب -ؾلبق فؽج اٌّزفؽع ِٓ اٌهبؼع اٌغؽثٟ  4 اٌجكبر١ٓ ِمجٛي// ١ٔف١ٓ ؼانع قؼع هللا ؼانع 14

 ا١ٌّٕب -ٍِٛٞ  –اٌجؽنب  اٌجكبر١ٓ ِمجٛي// أثبٔٛة ئثؽا١ُ٘ فّٟٙ ١ِطبئ١ً 15

 اٌجكبر١ٓ ِمجٛي// ١ِٕب طٍؼذ ؼارت ثٌٛف 16
اٌٍّى١خ  –ل ثّٕبْ اٌّزفؽع ِٓ نبؼع ثٛؼقؼ١ع  9

 ا١ٌّٕب -ٍِٛٞ  –اٌغؽث١خ 

 اٌجكبر١ٓ ِمجٛي// ٘بؼْٚ ًِطفٝ ٘بؼْٚ ػجع اٌؼؿ٠ؿ 17
 -أوزٛثؽ  6اٌّزفؽع ِٓ نبؼع ل ِسّع رٛف١ك  4

 ا١ٌّٕب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دليؿ الخريجيف   

43 

 

 اٌّسبي١ً -2

 
َ 

 اٌؼٕٛاْ اٌجؽٔبِح اٌزمع٠ؽ اٌؼبَ أقُ اٌطؽ٠ح

 ا١ٌّٕب  –أثٛ لؽلبو  –ؾا٠ٚخ زبرُ  اٌّسبي١ً خ١ع خعا// أزّع نؼجبْ ِسّع ػجبـ  18

 ا١ٌّٕب -٘الي أثٛ  -ل زبفظ أثٛ ق١ٍُ 13 اٌّسبي١ً ِمجٛي// ئقؽاء أزّع زبفظ ِسّع  19

 ا١ٌّٕب -( أؼٌ اٌّكزهبؼ 12( نمخ )8ػّبؼح ) اٌّسبي١ً خ١ع// فبطّخ اٌؿ٘ؽاء ؼفؼذ ق١ع ِسّع  20

 ا١ٌّٕب -ػؿثخ نب١٘ٓ نبؼع اٌؿؼظلٟ  اٌّسبي١ً خ١ع// ٔؽ١ِٓ زّعٞ ػجع اٌّد١ع ػثّبْ  21

 ا١ٌّٕب -ل اٌك١ع ٘بؼْٚ  –إًٌّٛؼح  37 اٌّسبي١ً خ١ع// ٘بٌخ ًِطفٟ ِسّع زكٓ 22

 

 

        اٌزىٌٕٛٛخ١ب اٌس٠ٛ١خ -3                                                                

                                                               

 اٌزىٌٕٛٛخ١ب اٌس٠ٛ١خ خ١ع خعا// أزّع ئثؽا١ُ٘ ِسّع اٌعقٛلٟ 23
 -أثٛ لؽلبو  –ل أَ اٌّإ١ِٕٓ ضٍف ِكدع ٔبيؽ 

 ا١ٌّٕب

 ا١ٌّٕب -ِطبٞ  –ق١ٍٗ اٌغؽث١خ  اٌزىٌٕٛٛخ١ب اٌس٠ٛ١خ خ١ع// ئقسبق ِدعٞ زج١ت ١ِطبئ١ً 24

 قالَ لبقُ رٟٛٔ أزّع  25
ِّزبؾ ِغ 

 ِؽرجخ اٌهؽف
 ا١ٌّٕب -قّبٌٛط  –قبل١خ ظالٛف  اٌزىٌٕٛٛخ١ب اٌس٠ٛ١خ

 ا١ٌّٕب  –ِطبٞ  –ل اٌفبضً  20 اٌزىٌٕٛٛخ١ب اٌس٠ٛ١خ ِمجٛي// ١ِؽٔب ٠ٛقف قؼ١ع ثط١ذ 26

 ا١ٌّٕب -اًٌّبو  –ل ٚاثٛؼ اٌس١ٍح  17 اٌزىٌٕٛٛخ١ب اٌس٠ٛ١خ ِمجٛي// ػّؽ ًِطفٟ فزسٟ زكٓ 27

 

 ئظاؼح األػّبي اٌؿؼاػ١خ -4

 ا١ٌّٕب -أثٛ لؽلبو  –اٌكٕجال٠ٚٓ  ئظاؼح األػّبي اٌؿؼاػ١خ خ١ع خعا// ؼل١خ ِسّع ػٍٟ ق١ع  28

29 
نؽ٠ف زدبج يبٌر اٌّزٌٟٛ 

 اٌؿٔبرٟ

خ١ع خعا ِغ 

 ِؽرجخ اٌهؽف
 ا١ٌّٕب -( أثؽاج اٌدبِؼخ 54ثؽج )ج( نمخ ) ئظاؼح األػّبي اٌؿؼاػ١خ

 ا١ٌّٕب -ػّبؼح اٌدجبو  –ل اٌسؽ٠خ اٌمجٍٟ  ئظاؼح األػّبي اٌؿؼاػ١خ ِمجٛي// ١ٌّبء ًِجبذ زكٓ ض١ًٍ  30
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  ِىبفسخ ا٢فبد ٚأِؽاٌ إٌجبد -5                                                   

 

 اٌؼٕٛاْ اٌجؽٔبِح اٌزمع٠ؽ اٌؼبَ أقُ اٌطؽ٠ح َ

 أقّبء ًٔؽد ِسّٛظ ػجع هللا 31
ِّزبؾ ِغ 

 ِؽرجخ اٌهؽف
 ثٕٟ ق٠ٛف –اٌفهٓ  –ٔؿٌخ اٌجؽلٟ  ِىبفسخ ا٢فبد ٚأِؽاٌ إٌجبد

 ا١ٌّٕب  –ِطبٞ  –أٚالظ اٌه١ص ػٍٟ  ِىبفسخ ا٢فبد ٚأِؽاٌ إٌجبد ِمجٛي// آ٠خ ػبطف زكٓ ئثؽا١ُ٘ 32

 ا١ٌّٕب -ظ٠ؽ ِٛاـ  –لؽ٠خ ق١كىٛ  ِىبفسخ ا٢فبد ٚأِؽاٌ إٌجبد خ١ع// ؼنب ٠ٛقف ًِطفٟ ػٍٟ 33

 ؾ٠ٕت ػٍٟ ِسّٛظ ػٍٟ 34
ِّزبؾ ِغ 

 ِؽرجخ اٌهؽف
 ا١ٌّٕب -ٍِٛٞ  –اٌؽٚضخ  –ػؿثخ ِٙؽاْ  ِىبفسخ ا٢فبد ٚأِؽاٌ إٌجبد

 ِىبفسخ ا٢فبد ٚأِؽاٌ إٌجبد ِمجٛي// ِسّع ضبٌع ِسّٛظ ِسّع 35
 -ثٕٟ ِؿاؼ  –ل اٌه١ٙع ًِطفٟ زبفظ 

 ا١ٌّٕب

                   

 اإلٔزبج اٌس١ٛأٟ ٚاٌعاخٕٝ -6
 ا١ٌّٕب  –أثٛ لؽلبو  –ٔؿٌخ أقّٕذ  اإلٔزبج اٌس١ٛأٟ ٚاٌعاخٕٟ خ١ع// زكٓ ػجع اٌغٕٟ خالي زك١ٓ 36

 ا١ٌّٕب  –ا١ٌّٕب  –ِٕهأح اٌػ٘ت اٌمج١ٍخ  اإلٔزبج اٌس١ٛأٟ ٚاٌعاخٕٟ خ١ع// قؼٛظٞ فزسٟ زك١ٓ ػجبـ 37

38 
ػجع اٌدٛاظ وّبي ػجع اٌدٛاظ 

 زك١ٓ
 ا١ٌّٕب -ظ٠ؽ ِٛاـ  –ظٌدب  اإلٔزبج اٌس١ٛأٟ ٚاٌعاخٕٟ خ١ع خعا//

 ا١ٌّٕب -ا١ٌّٕب  –ؾا٠ٚخ قٍطبْ  اإلٔزبج اٌس١ٛأٟ ٚاٌعاخٕٟ ِمجٛي// ث١ًِِٟٛطفٟ خّبي ػجع اٌزٛاة  39

 ا١ٌّٕب -قّبٌٛط  –ظ٠ؽ قّبٌٛط  اإلٔزبج اٌس١ٛأٟ ٚاٌعاخٕٟ ِمجٛي// نؼجبْ ِسّع نؼجبْ يبٌر 40

 ا١ٌّٕب  –قّبٌٛط  –ِٕه١خ اٌهؽ٠ؼٟ  إًٌبػبد اٌغػائ١خ ٚاألٌجبْ ِّزبؾ// اٌٙٛاؼٞ قؼع ِكؼٛظ ػجع إٌجٟ 41

 ا١ٌّٕب –ظِبؼ٠ف  إًٌبػبد اٌغػائ١خ ٚاألٌجبْ خ١ع// ؾ٠ٕت ضٍف ػجع إٌؼ١ُ زك١ٓ 42

 األؼاضٟ ٚا١ٌّبٖ خ١ع// أؼٚٞ ق١ع أزّع ًِٕٛؼ 43
 –ػؿثخ وبًِ ػٌٛ ثدٛاؼ خبِؼخ ا١ٌّٕب 

 ا١ٌّٕب 

 ا١ٌّٕب -اٌكٍطبٔٗ   -ل ِطجؿ خالي 48 األؼاضٟ ٚا١ٌّبٖ خ١ع// ػجع هللا خّبي زكٓ ِزٌٟٛ  44
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 رطًى ثكبر١ٓ 2015ث١بْ ثأقّبء ضؽ٠دٟ اٌى١ٍخ ظٚؼ ١ٔٛ٠ٗ 
 اٌؼٕٛاْ                اٌزمع٠ؽ اٌؼبَ أقُ اٌطــؽ٠ح  َ

 لٕب –ظنٕب  ِّزبؾ ِغ ِؽرجخ اٌهؽف أ٠ّٓ ِسّع ازّع ػجعا هلل 1

 ِغبغخ ثٕٟ ٚاٌٍّف  ِّزبؾ ِغ ِؽرجخ اٌهؽف ػّبظ ٔهأد ػٕزؽ زكٓ 2

 ا١ٌّٕب -ٍِٛٞ  –نبؼع اٌؼّبي  ز١ع خعاً ِغ ِؽرجخ اٌهؽف أزّع أثٛ زك١جخ ِسّع  3

 ا١ٌّٕب - طِؽوؿ قّب ٌٛ –اٌدؿائؽ  ز١ع خعاً ِغ ِؽرجخ اٌهؽف أقالَ ق١ّؽ ِسّع    4

 ثٕٟ ق٠ٛف –نبؼع االقزمالي  اٌهؽفز١ع خعاً ِغ ِؽرجخ  أ١ِؽح ضٍف ِسّع ػٍٝ 5

 ٠ٕٟ ق٠ٛف –قّكطب  ز١ع خعاً  أزّع زّعٞ ِكؼٛظ  6

 ا١ٌّٕب -إًٌّٛؼح  –نبؼع ِكدع اٌسّؿح  ز١ع خعاً  ١ٌٍٝ قؼع ِسّع  7

 ا١ٌّٕب -ِبلٛقخ  –اٌدّؼ١خ اٌؿؼاػ١خ  ز١ع خعاً  ٔعا ٔدبذ ازّع ِٛقٝ 8

 ظ٠ؽ أثٛ زٕف ٍِٛٞ ز١ع خعاً  ١ِٕب خؽخف ٠ٛقف  9

 ثٕٟ ق٠ٛف –اٌفهٓ  –نبؼع اٌجسؽ األػظُ ز١ع خعاً  ػجع اٌؽزّٓ ِسّع ق١ف 10

 ِؽوؿ ِٚسبفظخ أقٛاْ –اٌفٛغح  خ١ع ِؽ٠ُ ًِطفٝ ق١ع 11

 ا١ٌّٕب اٌدع٠عح –ػّبؼح  اٌّكزمجً  خ١ع أزّع ِسكٓ أزّع 12

 طِٕمط١ٓ ِؽوؿ قّب ٌٛ خ١ع ٘ع٠ؽ خّبي وبًِ  13

 ػؿثخ ن١ٙٓ نبؼع ِؼب٠ٚخ 7زبؼح لطت ّٔؽح  خ١ع ِٝ ِسّع ِسّٛظ 14

 ا١ٌّٕب –ثٕٟ ِؿاؼ  خ١ع  زكٕبء ثٙبء ِسّع 15

 ا١ٌّٕب –اٌؼعٚح  –لؽ٠خ اٌه١ص ِكؼٛظ  خ١ع ؼضب ِسّع ِجؽٚن 16

 ثٕٟ ق٠ٛف –اٌفٕذ  خ١ع ِسّع اٌك١ع ػ٠ٛف  17

 اٌّكبوٓ اٌهؼج١خ اؼٌ اٌٌّٛع ا١ٌّٕب خ١ع رمٟ زّعٞ ػجع اٌجبلٟ  18

 ثٕٝ ق٠ٛف –ِؽوؿ ثجب  –قعـ  خ١ع ِسّع فزسٟ ػجع اٌكزبؼ 19

 اثٛ ٘الي 3ؾلبق  خ١ع ق١ّخ ِسّع ٔد١ت 20

 لٕب -اقٕب  –ِكزؼّؽح اٌؽٞ  خ١ع ٔبظؼ٠ٓ خؽخف رٛف١ك 21

 ِسبفظخ ا١ٌّٕب –اٌجؽاخ١خ  خ١ع أزّع خّبي زكٓ  22

 ا١ٌّٕب -إًٌّٛؼح  –نبؼع اٌجكبر١ٓ  54 خ١ع ِسّع فزسٟ خالي 23

 أثٛ فؽلبو  –نبؼع ِىخ أِبَ ِعؼقخ اٌؿؼاػخ  ِمجٛي ؾ٠ٕت أزّع ضبٌع          24

 ِسبفظخ ا١ٌّٕب –ثٕٝ ِؿاؼ  ِمجٛي ًِطفٝ ضٍف ضٍف 25

 ِسبفظخ اق١ٛط–ِٕمط١ٓ  ِمجٛي يّٛئ١ً أطْٛ فؽٔك١ف 26
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مراض النبات 2015بياف بأسماء خريجي الكمية دور يونيو   تخصص مكافحة اآلفات وا 
 اٌؼٕٛاْ                اٌزمع٠ؽ اٌؼبَ أقُ اٌطــؽ٠ح  َ

 ٍِٛٞ -نبؼع اٌكٛظاْ –زبؼح اٌؽ٠عٜ  ِّزبؾ ِغ ِؽرجخ اٌهؽف أقّبء ِسّع نسبرخ 1

 ا١ٌّٕب  - طقّب ٌٛ –اٌزٛف١م١خ  ِّزبؾ ِغ ِؽرجخ اٌهؽف ٘جٗ فزسٟ ػجع اٌؽزّٓ 2

 ا١ٌّٕب اثٛ ٘الي –نبؼع ؼِؿٞ إٌدبؼ  4 ِّزبؾ ِغ ِؽرجخ اٌهؽف خٙبظ زكٓ ػٍٝ 3

 ا١ٌّٕب -اثٛ لؽلبو  ِّزبؾ ِغ ِؽرجخ اٌهؽف ظػبء قبِٟ ِسّٛظ    4

اٌّزفؽع ِٓ نبؼع طٗ زك١ٓ  11نبؼع ؼلُ 8 ِّزبؾ ِغ ِؽرجخ اٌهؽف ِٕٝ ازّع وبًِ 5

 ا١ٌّٕب

 ا١ٌّٕب -ٍِٛٞ  –ظٚؼح  ِّزبؾ ِغ ِؽرجخ اٌهؽف قؼعٖ أزّع ػجع اٌجبقظ 6

 ا١ٌّٕب -ٍِٛٞ  –ػؽة ٠ٕٝ ضبٌع  ِؽرجخ اٌهؽف ِّزبؾ ِغ ًِطفٝ ق١ٍّبْ ِٕٟٙ 7

 ا١ٌّٕب -ِطبٜ  ِّزبؾ ِغ ِؽرجخ اٌهؽف ِؽٚح ثؽٜ ِسّع ِدّع  8

 أوزٛثؽ ا١ٌّٕب 6نبؼع  نبؼع اٌؼجٛؼ اٌّزفؽع ِٓ ِّزبؾ ِغ ِؽرجخ اٌهؽف يجسٟ ػؿد طٗ 9

 اٌطٛؼ -األلًؽ  –لٕب  خ١ع خعاً ِغ ِؽرجخ اٌهؽف ِسّٛظ ِسّع ػٍٝ  10

 اٌفىؽ٠خ اثٛ لؽلبو ا١ٌّٕب –نبؼع إٌم١ت فّٟٙ  خ١ع خعا فزسٟ ػجع اٌس١ّعنٙع  11

 ا١ٌّٕب -ِغبغخ  –ثؽطجبد  خ١ع خعاً ِغ ِؽرجخ اٌهؽف ظا١ٌب ػجع اٌؼؿ٠ؿ ػجع اٌؼؿ٠ؿ 12

 ا١ٌّٕب -ِغبغخ  –لفبظح  خ١ع خعاً  أقّبء ِسّع ضٍف  13

 ا١ٌّٕب -ِغبغخ  –ثؽطجبد  خ١ع خعاً ِغ ِؽرجخ اٌهؽف ن١ّبء ػًبَ ػٍٝ  14

نبؼع يبظق ِٕه١خ ا١ًٌٕ ِٕؿي ػٍٝ ػّؽاْ  21 خ١ع خعا  وبؼ١ٌٚٓ ٠ٌٛف زى١ُ 15

 ِغبغخ ا١ٌّٕب

 ِسبفظخ قٛ٘بج –خؿ٠ؽح نبٔع٠ًٚ  خ١ع خعا ِغ اٌّؽرجخ أقبِخ ِسّع ػجع اٌؼبي 16

 ا١ٌّٕب –يفظ اٌطّبؼ  –اٌه١ص ػ١كٝ  خ١ع خعا ثٕبء أثٛ اٌؼؿَ أزّع 17

 ِغبغخ  –ِٕه١خ اٌدؿائؽ   خ١ع خعا  ف١ُٙوؽثز١ٓ نىؽٞ  18

 ا١ٌّٕب -أثٛ لؽلبو اٌجٍع  خ١ع خعا أ١ِٕخ ػثّبْ ػبِؽ 19

 ِؽوؿ ا١ٌّٕب–اٌجؽخب٠خ  خ١ع خعا ؼنب ؼفؼذ ػٍٝ نسبرخ  20

 ا١ٌّٕب -نبؼع اٌؿ٘ٛؼ رٍٗ خ١ع  ِسّع ئقؽاء ػجعا هلل 21

 ا١ٌّٕب -رٍٗ خ١ع  أ١ِؽح ػجع اٌك١ع نف١ك 22

 ػؿثخ اٌؼّعح ِٕه١خ قٛاظٖ ِؽوؿ ِٚسبفظخ ا١ٌّٕب خ١ع ػالء اٌع٠ٓقبؼح ِسّع  23

 ا١ٌّٕب –ٍِٛٞ  خ١ع ِؽ٠ُ ١ًٔف ق١ٍّبْ ٔطٍخ 24

 ا١ٌّٕب -ظثؽ ِٛاـ  –اٌكٛاٌُ  خ١ع و١ؽٌف ِؽؾٚق اقىبؼٚـ خ١ع 25

 ا١ٌّٕب -ِغبغخ  –٠ؽطجبط  خ١ع فزسٟ أ١ِؽ  أ١ِؽ 26
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 تخصص اإلنتاج الحيواني والداجنى 2015يونيو بياف بأسماء خريجي الكمية دور 
 اٌؼٕٛاْ                اٌزمع٠ؽ اٌؼبَ أقُ اٌطــؽ٠ح  َ

 اٌعٚظ٠خ نؽق ا١ًٌٕ  ِّزبؾ ِغ ِؽرجخ اٌهؽف ئقؽاء ق١ع ٘ؽثبٜٚ وبًِ  1

 ػؿثخ ػبؾلخ طٛش اٌط١ً ِؽوؿ ا١ٌّٕب ِّزبؾ ِغ ِؽرجخ اٌهؽف ئ٠ّبْ طخ قؼع ػثّبْ  2

 نٕؽح ِؽوؿ اٌفهٓ ِسبفظخ ثٕٟ ق٠ٛف  ِّزبؾ ِغ ِؽرجخ اٌهؽف  ِسّع ِؼٌٛ ػجع اٌؼظ١ُ ِسّع  3

 خؽف قؽزبْ ظ٠ؽٚط ِؽوؿ ِسبفظخ أق١ٛط خ١ع خعا ِسّع يفٛد خّؼخ ػّؽ 4

 ظؼٚح ٍِٛٞ ا١ٌّٕب خ١ع خعا ِغ ِؽرجخ اٌهؽف ن١ّبء ػٍٝ ض١ؽٌخ ض١ٍفخ  5

 أق١ٛط ظ٠ؽٚط ِسبفظخ خ١ع خعا ِسّع ٔج١خ ِسّع فّٟٙ  6

 اٌه١ص ؾ٠بظ ِغبغخ ا١ٌّٕب خ١ع خعا  وؽ٠ُ ؼث١غ ػجع اٌسف١ظ ِسّع  7

 ٔؿٌٛ ضٍف إ٘بؾ٠ب ثٕٝ قٛثف خ١ع خعا  ػجع اٌؽزّٓ ِسّع ػٍٝ 8

 نبؼع اٌفٛاٌخ ثٕٝ ِؿاؼ ا١ٌّٕب خ١ع ٘ع٠ؽ يجؽٜ ِسّع  9

 اؼٌ اٌسٛضخ ِؽوؿ ِطبٜ ِسبفظخ ا١ٌّٕب خ١ع  خٙبظ ضٍف ِسّع ِسّع 10

 ثٕٟ ق٠ٛف –لؽ٠خ طٕخ اٌٍّك ِؽوؿ ٔبيؽ  خ١ع طٗ ِسّع ؼ١ٔب ِسّع 11

 ثٕٟ زك١ٓ ِؽوؿ اثٛ لؽلبو ا١ٌّٕب خ١ع ػّبظ ِسّع نب٘ؽ زكٓ 12

 اٌجؽخب٠خ ا١ٌّٕب –ػؿثخ وبًِ ػٌٛ  خ١ع  ازّع ِسّع ِسّع قبٌُ 13

 ثٕٟ يبِع ثٕٝ ِؿاؼ ا١ٌّٕب خ١ع ػٍٝ ًٔؽ ػٍٝ ِٕٟٙ 14

 ا١ٌّٕب –نبؼع ضؽنع اٚ٘الي  خ١ع  ِسّع ازّع ِسّع  15

 ٍِٛٞ ا١ٌّٕب –ظؼٚح  ِمجٛي ازّع ؼؾق ػجعٖ ازّع 16

 

 رطًى االؼاضٝ ٚا١ٌّبٖ 2015ث١بْ ثأقّبء ضؽ٠دٟ اٌى١ٍخ ظٚؼ ١ٔٛ٠ٗ 
 اٌؼٕٛاْ                اٌزمع٠ؽ اٌؼبَ أقُ اٌطــؽ٠ح  َ

 طٌٛنؽق وجؽٜ اٌهؽ٠ؼٟ قّب  ِّزبؾ ِغ ِؽرجخ اٌهؽف فبطّخ ؼنعٞ اثٛ اٌؿ٠ع 1

 ِؽوؿ أثٛ ٠ؼمٛة ِسبفظخ ا١ٌّٕب ----------------------- ػبئهخ ِسّع ػجع اٌّسكٓ 2

 ا١ٌّٕب –ل ٔمطخ ثٕٟ ػج١ع اثٛ لؽلبو  ---    -----    -----   --- اٌهّبء ًِطفٝ فؽ٠ع 3

 لؽ٠خ اٌجس١ؽح اظفٛ أقٛاْ --    -------    -----   ----- ِؽرضٝ ازّع ػّؽ ازّع 4

 ِؽوؿ ا١ٌّٕب فظِبؼ ٠ -----    ------    -----   --- ػٍٝ يبٌر فبطّخ ؼخت 5

 ثٕٝ ِؿاؼ ا١ٌّٕب–ل اٌّعؼقخ اٌم١ِٛخ اٌطبيخ  خ١ع خعا ِغ ِؽرجخ اٌهؽف يبثؽ٠ٓ ػ١كٝ اثؽا١ُ٘ 6

  خ١ع خعا فبطّخ يفٛد قٍّبْ 7

 زبؼح اٌعؼا٠ٚم ل ثٛؼ قؼ١ع اق١ٛط خ١ع خعا  غبظح ازّع طخ ػٍٝ 8

 خؽخب ِؽوؿ قٛ٘بج ----------- ؼِضبْن١ّبء اٌك١ع  9

 ا١ٌّٕب –اطكب اٌجٍع قّبٌٛط  ----------- ًِطفٝ فزسٝ ازّع ِسّع 10

 ا١ٌّٕب –نٍمبَ ثٕٝ ِؿاؼ  ------------- قبؼح قالِخ ػجبـ ػجع اٌؼبي 11

 ا١ٌّٕب –رً ثٕٝ ػّؽاْ ظ٠ؽ ِٛاـ  -------------- يبثؽ٠ٓ ِسّع ػجع اٌك١ّغ 12

 ا١ٌّٕب –ل ثٛؼقؼ١ع ِغبغخ  --------------- رٛف١ك ػثّبِْسّع طٍؼذ  13

 ا١ٌّٕب -ثٕٝ ِؿاؼ  -ٔؿٌخ اٌع١ًٌ  ---------------- ػالء طٍؼذ ػٍٝ ِؽقٝ 14

 ا١ٌّٕب–نٛنخ ِؽوؿ قّبٌٛط  ---------------- أ١ِؽح ػالء ِسّٛظ ػالَ 15

 ا١ٌّٕب –ظٌدب ِؽوؿ ظ٠ؽِٛاـ  ---------------- أ٠خ خّبي فؽغٍٝ ػجع اٌسبفظ 16

 ا١ٌّٕب –ثٕٝ ض١بؼ اثٛ لؽلبو  ----------------- ن١ّبء ازّع ػجع اٌىؽ٠ُ زكب١ٔٓ 17

 ا١ٌّٕب –ل اثٓ اٌفبؼٌ ػؿثخ نب١٘ٓ  15 --------------- قّبذ ازّع ِسّع ًِطفٝ 18

 ا١ٌّٕب –اثٛ لؽلبو اٌجٍع  ---------------- ن١ّبء ًِطفٝ ِسّع غػاٌٝ 19

 ا١ٌّٕب – ـظ٠ؽ ِٛا– خلؽ٠خ اٌسكب ١ٔ خ١ـــــع ؾ٠ٕت ػبظي ازّع ػٍٝ  20

 ا١ٌّٕب –ػؿثخ ٠كؽٜ ِؽوؿ ِطبٜ  --------- رغؽ٠ع ٔٛؼ اٌع٠ٓ ازّع ػؽاثٝ 21

 ا١ٌّٕب –ظ٠ؽِٛاـ   --------- ؾ٠ٕت زّؿح ثىؽ ظ٠بة  22

 ا١ٌّٕب –اثٛػؽة ِطبٜ  –ػؿثخ اٌمه١ؽٜ  ----------- ازّع ػجع اٌس١ٍُ زكٓ ازّع 23

 ا١ٌّٕب –ظ٠ؽ إٌبز١خ ٔؿٌخ ثبثذ ِطبٜ  ------------ رٙبِٟ ئ٠ّبْ ثٙبء ػجعا هلل 24

 ا١ٌّٕب -ِطبٜ ِؽوؿ  ------------- ِٙب ؾ٠ٓ اٌؼبثع٠ٓ ػٍٝ ؼضب 25
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 تخصص التكنولوجيا الحيوية 2015بياف بأسماء خريجي الكمية دور يونيو 
 اٌؼٕٛاْ                اٌزمع٠ؽ اٌؼبَ أقُ اٌطــؽ٠ح  َ

 ظؼٚح ٍِٛٞ ا١ٌّٕب ِّزبؾ ِغ ِؽرجخ اٌهؽف ػجع اٌؼؿ٠ؿ نؼجبْ ػجع اٌؼؿ٠ؿ  1

 أقٛاْ –ٔدغ اٌىٕٛؾ ظؼاٚ  ------------------------ ػجع اٌّد١ع  ازّع ػٍٝ ػجعا هلل 2

 ا١ٌّٕب –اثٛ ؾ٠بْ ٍِٜٛ  -------------------------- ِسّع ػجع اٌزٛاة ػجع اٌؼبي 3

 ِغبغخ ا١ٌّٕب ثٕٝ ٚاٌٍّف ------------------------- ِسّع يجسٟ زؽثٟ زكت إٌجٟ 4

 ِبلٛقخ ِؽوؿ ا١ٌّٕب –ضبف اٌّكدع اٌغؽثٟ  خ١ع خعا ِغ ِؽرجخ اٌهؽف ٠بق١ّٓ فؽج وبًِ زكٓ 5

 ثٕٝ ق٠ٛف-ل اٌدّٙٛؼ٠خ ِؽوؿ اٌفهٓ -------------------------- ػ١ٍبء قؼ١ع ػجع اٌٛ٘بة ٠ٛقف 6

 ا١ٌّٕب – طِؽوؿ لؽ٠خ ثٕٝ ػٍٝ  قّب ٌٛ ------------------------ ًِطفٝ ِسّع ِدب٘ع زكٓ  7

 نك اٌدٛاؼٔخ ِؽوؿ ا١ٌّٕب ------------------------ ٔؼّخ ػٍٝ ِطٍٛف زكٓ  8

 قٛ٘بج –اٌج١ٍٕخ –ل طٛؼ اٌكبزً  --------------------------- ثبـ ِسّع 8لّؽ ضٍف ع 9

 ا١ٌّٕب –قبل١خ ِٛقٝ اثٛ لؽلبو  ----------------------------- ٕ٘ع ػجع إٌبيؽ ػجع اٌؽزّٓ  10

 ظ٠ؽٚط اَ إٌسٍخ –ٍِٛٞ  –ا١ٌّٕب  ----------------------------- ظػبء ؼؾق اثؽا١ُ٘ نٍمبِٝ 11

 ا١ٌّٕب –خؽخبٚٞ اثٛ نسبرخ ِطبٜ  ----------------------------- اقّبء ِسّع اثؽا١ُ٘ ازّع 12

 ا١ٌّٕب –ثٕٝ قؼ١ع اثٛ لؽلبو  ------------------------- ا٠ؽ٠ٕٝ ثهؽا ػؿ٠ؿ  13

 ١ِعاْ اٌهٙعاء ثٕٝ ِؿاؼ ا١ٌّٕب خ١ع خعا ٔؽ١ِٓ ػٍٝ ق١ع ظؼظ٠ؽٜ 13

 ا١ٌّٕب–ل ِجؽٚن ئِبَ اٌكٍطبٔخ  47 ----------- اَ ٘بنُ ازّع ِسّع ِسّع 14

 ا١ٌّٕب ـاٌزً اٌغؽثٟ ظ٠ؽ ِٛا خ١ع خعا ِغ ِؽرجخ اٌهؽف ِسّع ػجع إٌؼ١ُ ٘بخؽ ِجبؼن 15

 ا١ٌّٕب –ل اثٛ ػ١كٝ  48 خ١ع خعا قبؼح ػالء اٌع٠ٓ ػجع اٌّإِٓ  16

 ا١ٌّٕب –ل ٚاثٛؼ إٌٛؼ  9 ---------- ًِطفٝ ِسّٛظ ازّع ِسّع 17

 ِٕمبط١ُ قّبٌٛط ا١ٌّٕب ------------- ِؽٚح قّبذ ِسّع ػجعهللا 18

 ل اٌّعاؼـ ضٍف ِعؼقخ اٌزسؽ٠ؽ ِطبٜ ا١ٌّٕب ------------- ا١ِٕخ ػًبَ ازّع لبقُ 19

 ا١ٌّٕب –ِغبغخ  –اثب اٌٛلف  خ١ــــــــــــــــــــع ػجع اٌٛ٘بة ػٕزؽ ػجع اٌؼؿ٠ؿ  20

 ِكبوٓ اٌسع٠ع ٚاًٌٍت قّبٌٛط ا١ٌّٕب --------------- أ١ِؽح ثٙدذ ِسّٛظ ِسّع 21

 وفؽ ٌجف اثٛ لؽلبو ا١ٌّٕب ----------------- فّٟٙ ؼخبء ١ِٕؽ اقسك 22

 طل اٌّؽوؿ اٌمع٠ُ ضٍف ثٕه ًِؽ قّب ٌٛ 37 -------------- ازّع ِسّع ِسّع ػٍٝ 23

 ا١ٌّٕب – ـل ازّع ػؽاثٟ ظ٠ؽ ِٛا -------------------- ١٘ثُ ٠س١ٝ ازّع ؾوؽ٠ب 24

 ا١ٌّٕب – طاٌّسىّخ قّب ٌٛل  ------------------- ِؽٚح ِّعٚذ ازّع ِسّع 25
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 تخصص محاصيؿ 2015بياف بأسماء خريجي الكمية دور يونيو 
 اٌؼٕٛاْ                اٌزمع٠ؽ اٌؼبَ أقُ اٌطــؽ٠ح  َ

 األلًؽ –ٔدغ زكبْ اٌطجؼخ  ِّزبؾ ِغ ِؽرجخ اٌهؽف ِٕبؼ ِعزذ ِسّع ثغعاظٞ 1

 اٌسك١ٕٟ اثٛ لؽلبو ا١ٌّٕبل  58 ِّزبؾ أالء ٠س١ٝ ػجع اٌٛ٘بة لبقُ 2

 ِؽوؿ ا١ٌّٕب طل ؼِك١ف قّب ٌٛ خ١ع خعا ِغ ِؽرجخ اٌهؽف ظا١ٌب ػجع إٌّؼُ ػجع اٌٛ٘بة 3

 االلًؽ –وؽَ اٌسدخ ِؽوؿ اٌطٛؼ  --------------------------- ق١عح ػجع اٌزٛاة ػجع اٌسبفظ  4

 ثٕٟ ِؿاؼل اثٛ غؽ٠ؽح نؽق اٌّسطخ  20 خ١ع خعا  قٕعٞ ِالن ٚ٘جخ نىؽٞ  5

 ل اثٛ غؽ٠ؽح نؽق اٌّسطخ ثٕٝ ِؿاؼ ا١ٌّٕب 20 ------------ ٔؽ١ِٓ ِالن ٚ٘ت نىؽٞ 6

 ا١ٌّٕب –ٍِٛٞ  –االن١ّٔٛٓ  خ١ع خعا ِغ ِؽرجخ اٌهؽف ظػبء ضفبخخ ػجع اٌّبٌه يبظق 7

 ِطبٜ ِؽوؿ ا١ٌّٕب خ١ع خعا  ظ٠بٔخ ػطب ػ١بظ زٕب 8

 ِٕجبي ِؽوؿ ِطبٜ ا١ٌّٕب --------------- ا٠ّبْ ػ١ع ؼاضٝ ظؼظ٠ؽ 9

غؽة ِعؼقخ  خل اٌسكٓ اٌهبؾٌٝ اٌد١ٕ١ٕ ---------------- ا٠ّبْ ِسّع ػجع اٌؼ١ٍُ زكٓ 10

 اٌؿؼاػخ ظ٠ؽٚط أق١ٛط

 ظ٠ؽٚط اَ ٔطٍخ ا١ٌّٕب خ١ــــــــــــــــــــــــــع ظػبء ِسّع ؼنعٞ ؼؾق  11

 ػٍٝ ثبنب ضٍف ِطبٜ ا١ٌّٕبلؽ٠خ  ------------------------- قبؼح نؽ٠ف ِسّع ِسّع 12

 اٌجٍع  ا١ٌّٕب طل ٔبيؽ قّب ٌٛ ---------------------- ِسّع ػجع إٌجٝ ٠س١ٝ ِسّع 13

 قعـ ِؽوؿ ثجب ثٕٟ ق٠ٛف ------------------------ ِسّٛظ قؼ١ع ِسّع خبثؽ  13

 

 تخصص صناعات غذائية 2015بياف بأسماء خريجي الكمية دور يونيو 
 اٌؼٕٛاْ                اٌزمع٠ؽ اٌؼبَ أقُ اٌطــؽ٠ح  َ

 ػؿثخ قؼع طٛش اٌط١ً ا١ٌّٕب ِّزبؾ ِغ ِؽرجخ اٌهؽف ؼل١خ ازّع ػجع اٌط١ف ػّؽ  1

نّٛـ ًِطفٝ ػًفٛؼ ػجع  2

 اٌسى١ُ

ل اٌكٛظاْ أِبَ ِإقكخ األظ٠ٚخ ػؿثخ اًٌّبو  -------------------------

 ا١ٌّٕب –

 ا١ٌّٕب ِطبٜ اٌجٍع ضٍف ثٕه نً خ١ع خـــعظا  أ٠ّبْ ؼخت ِسّع ِؽقٝ  3

 لؽ٠خ قعـ األِؽاء ثجب ثٕٟ ق٠ٛف ----------------- ِسّٛظ يالذ اٌع٠ٓ ػجع اٌدٛاظ  4

 ػؿثخ االيالذ اٌؿؼاػٝ ثٙعاي ا١ٌّٕب خ١ع خعا ؼ١ٔب زكٓ ػجع اٌط١ف طٍت 5

 ا١ٌّٕب –طٕٙهب  ----------- ِسّع ػجع إٌبيؽ ِسّع  6

 ا١ٌّٕب طقّب ٌٛ –ػؿثخ اٌمّبظ٠ؽ  خ١ع ازّع ٠س١ٝ ػّؽاْ 7

 طقّب ٌٛ –ل اإلِبَ اٌهبفؼٟ نؽق اٌّسطخ  ------ خ١ٙبْ ضٍف ػجع اٌىؽ٠ُ 8

 ا١ٌّٕب

 ل اٌزؼبْٚ نك اٌغؽث١خ ثزٍٗ ا١ٌّٕب ------- ازّع ًِطفٝ ق١ع ِسّع 9

 اٌه١ص ػطب ِؽوؿ ثٕٟ ِؿاؼ ا١ٌّٕب ---------- ِسّع زكٕٝ ِسّع ًِطفٝ 10

 ا١ٌّٕب –لؽ٠خ ثبْ اٌؼٍُ اٌؼعٚح  ---------- خٙبظ ػجبظ ِسّع 11

 ا١ٌّٕب–ل ػّبؼ ٍِٛٞ  12 ------------- ئثؽا١ُ٘ ِسّع ٔج١ً 12

 ا١ٌّٕب –ل خبِغ اٌمه١ؽٜ  8 ---------- ػجع اٌؽزّٓ ًِطفٝ أٔٛؼ 13

 ِطبٜ ا١ٌّٕب -وفؽ اٌىٛاظٜ ------------ ازّع زك١ٓ ازّع  13
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 تخصص إدارة اإلعماؿ 2015دور يونيو بياف بأسماء خريجي الكمية 
 اٌؼٕٛاْ                اٌزمع٠ؽ اٌؼبَ أقُ اٌطــؽ٠ح  َ

 اِزعاظ ل اٌؽقً اثٛ لؽلبو ا١ٌّٕب ِّزبؾ ِغ ِؽرجخ اٌهؽف ن١ّبء ِؼٌٛ ازّع 1

 ا١ٌّٕب – طِٕه١خ اٌهؽ٠ؼٟ قّب ٌٛ -------------------------- ِٙب قبٌُ ػجع هللا ِدٍٟ 2

 ل اٌزسؽ٠ؽ ٔدغ زّبظ لٕب خ١ع خعا لٕبٚٞ ػجع اٌّٛخٛظأقّبء  3

 ا١ٌّٕب -ػؿثخ نٍجٟ ثدٛاؼ و١ٍخ ا٢ظاة  ------------ ؼل١خ ِسّع ازّع  4

 

 
 


