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 ةـــكلم
 ورـــتبذ الدكتـــيد األســـالس

 ةــــــــــد الكليــــــــــعمي
 

 

يسعدنى باسم  أسرة كلية الزراعة أن أرخب بالطالب الجدد فى بداية عام دراسى جديد  

 بأن يبذلوا جودهم لبداية خياه جامعية مثمرة ومفيدة.وأخب بوذه المناسبة أن أتوجى للطالب 

فالطالب البد أن يعتمد على نفسى فى التكوين العلمى والثقافى ليشق طريقى فى الخياة 

بنجاح. والخياة الجامعية ليست كتبا ومذكرات تخفظ لإلمتخان. ولكنوا فى الواقع وسط لتكوين 

واجى مشكالت الواقع ليكون قادرا على خلوا شذصية الطالب ليكون مبدعا وذالقا يعرف كيف ي

وإيجاد أفضل الخلول لوا وهذه الشذصية يكونوا منوح البخث والتأمل والمناقشات وممارسة 

 األنشطة المذتلفة. وذلك كلى يتوقف على جود شذصى من الطالب نفسى.

والعملية والذى أرجوه للطالب الجدد أن يتخقق لوم النجاح والتوفيق فى دراستوم النظرية 

 وفى ممارستوم لألنشطة والووايات.

وأن يخاول الطالب أن يشق طريقى بالجدية والمثابرة, وأتمنى للجميع عاما دراسيا ناجخا 

التدريس  يئةأعضاء ه ومستقبال مشرقا ونؤكد للطالب أن مكتب عميد الكلية ومكاتب الوكالء و

 دائما مفتوخة لجميع الطالب فى أى وقت.

 

 ,,,,,,,قــــــى التوفيـــــوهللا ول

 

 عميد الكلية                                                                                      
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 ةـــكلم
 ورـــبذ الدكتـــــد األستــــالسي

 الةـــيم والطـئون التعلـــية لشــل الكلـــوكي
 

 الزراعة جامعة المنياطالب كلية أبنائى وبناتى .......

جامعة المنيا طالبوا الجدد من شباب  –مع إشراقة عام جامعى جديد تستقبل كلية الزراعة 

مصر الصاعد وبمناسبة بداية العام الدراسى الجديد أخب أن أرخب بكم فى كليتكم وأتمنى لكم 

 مسيرة ناجخة وموفقة.

جامعة المنيا فى نوضة شاملة فى صعيد مصر منذ عام  –ولقد ساهم أبناء كلية الزراعة 

أتمنى أن تكون عزيزى الطالب ممن فى هذه النوضة. ووكان ألبنائوا دور إيجابى  9191

 سيضيفون للكلية تاريذا جديدا.

لى العمل وكلية الزراعة فى إطار السياسة العامة لتطوير التعليم الجامعى والخفاظ ع

لمناخ العلمى المالئم والمناسب للطالب الذى يؤهلوم إلستيعاب هذا ا األكاديمى والعلمى توفر

 التطوير.

 0000أعزائى الطالب 

الدراسة الجامعية ليست مخاضرة وكتاب وإنما هى عالقة وثيقة بين األستاذ والطالب 

موهبتى وموارتى فى مواجة الخياة, والكلية  يصقلالتى تكسبى القدرة على التفكير واإلبداع مما 

يد للطالب فرصة التعبير عن مواهبى وتنميتوا من ذالل األنشطة الطالبية التى تقارب بين تت

 الطالب وتنمى قدراتوم على اإلتصال والتفاهم وإكتساب الذبرات.

 0000أعزائى الطالب

أهال بكم فى كليتكم كلية الزراعة التى تعمل بروح الفريق كى ترقى بأبنائوا مما يجعلوم 

 ويفذرون بكل نجاح وتقدم ورقى.  قادة فى مجتمعوم

 

 ........بالتوفيق والنجاح لكم مع تمنياتىو 000أهال بكم ومرخبا

 

 لشئون التعليم والطالةوكيل الكلية                                              
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 )مداٍ٘ت اإلاىيا(      
 

ويدذها مً الؽما٥ مداٍ٘ت بنى ظىيٚ ومً  هى بخذي مداٍ٘اث بٜليم ؼما٥ الفّيذ وجْٝ ِلى حاهبى الىيل

الىادي الجذيذ وهى مً اإلاداٍ٘اث راث  الجىىب مداٍ٘ت ؤظيىه ومً الؽٛش مداٍ٘ت البدش ألاخمش ومً الٕشب مداٍ٘ت

ىن مفش بخىاجىن.ِيذها الٝىمى يىم ماسط فى ر٠شي مٝاومت  18الىابْ الشيٙى. وؼّاسها سؤط الح٢مت هٙشجيتى صوحت ِ٘ش

 .1919اط لالخخال٥ ؤلاهجلحزي ِامؤهالى ديش مى 

ِضبت  1429ٜشيت جابّت, 259وخذة مدليت ٜشويت ,  61مذن ,  9مشا٠ض بداسيت جمم  9جىٝعم اإلاداٍ٘ت بداسيا بلى

مشث ِلى مفش وحّخبر سجال وا٘يا لآلزاس  وهجْ. وحّخبر مداٍ٘ت اإلاىيا مخدٙا وسجال خالذا لجميْ الّفىس الخاسيخيت التى

ىهيت والشوم  اهيت واليىهاهيت والٝبىيت وؤلاظالميت.الِٙش

ومً ؤهم آلازاس فى اإلاداٍ٘ت مسجذ اللمىى,مسجذ الّمشوي,مسجذ اإلافشي,مسجذالٙىلى, صاويت ظلىان,وهىا 

,ألاؼمىهحن وجىهت الجبل الجبل,بظىبل ِىتر والزي يىحذ به مّبذ للمل٢ت خدؽبعىث,جل الّماسهت مسجذ اإلائزهت اإلاائلت

 وبنى خعً.

ؤلٚ  492.6مداٍ٘تاإلاىيا مً اإلاداٍ٘اث الضساِيت بالجمهىسيت,خيث جٝذس معاخت ألاساض ى الضساِيت بىدى وحّخبر 

 % مً بحمالى معاخت ألاساض ى الضساِيت بالجمهىسيت. ومً ؤهم اإلاداـيل الضساِيت الٝىً, الٝمذ,6.07٘ذان جمثل هدى 

 .والزسة الؽاميت والىباجاث الىبيت والّىشيت  لبفل, ٜفب الع٢شا

م مً ؤن مداٍ٘ت اإلاىيا مً اإلاداٍ٘اث الضساِيت بال ؤنها خىذ خىىاث حادة فى مجا٥ الفىاِت مً خال٥  وبالٔش

الفىاِاث الٕزائيت, ـىاِت الٕض٥ واليعيج, الفىاِاث ال٢يماويت باإللا٘ت بلى اإلاىىٝت الفىاِيت ؼٛش الىيل ِلى بّذ 

ذ جم جخىيي اإلاىىٝت  خي 12 ث ٜعمذ بلى حعّت خاليا ـىاِيت باإللا٘ت بلى مجمْ للفىاِاث ٠م حىىب ٠ىبشي اإلاىيا, ٜو

ذ سوعى فى جخىيىها الحٙاً ِلى هٍا٘ت البيئت. يت ,ٜو ِش  الفٕحرة ومشا٠ض خذمت سئيعيت ٘و

شؿ الاظدثماس باإلاداٍ٘ت والتى مً ؤهمها مؽشوِاث اظخفالح ألاساض ى ,مؽشوِاث الٕض٥  وجخّذد مجاالث ٘و

لٝىً ,حّبئت وججٙيٚ مىخجاث البفل والثىم,ججميذ وحّبئت الخمش,بهخاج الّعل واليعيج الٝائمت ِلى صساِت ا

ىام , وبهخاج ألاساهب و الشومى  ألاظىد,بهخاج الضيىث الّىشيت, مىاخً ٜمذ ورسة ,مؽشوِاث حعمحن اإلااؼيت و ألٔا

الٗ بإهىاِها ,حّبئت الّعل ألابين.  ,مؽشوِاث اإلاضاُس العم٢يت ,بهخاج ألِا
 
 

 الاهخٝا٥ باإلاداٍ٘توظائل 

 

   :ظياساث  -اإلاي٢شوباـاث -الاجىبيعاث العياخيت -الع٤٢ الحذيذيت )الٝىاس(اإلاىاـالث الخاسحيت

 ألاحشة.

 : ٠ما جىحذ اجىبيعاث ,ؤجىبيعاث مً داخل اإلاذيىت, وبال٢ّغ –مي٢شوباـاث   اإلاىاـالث الذاخليت

ٜشؼا وجا٠س ى داخل  75لجامّت بإحش سمضي بالجامّت لىٝل الىالب مً ؤخياء اإلاىيا اإلاخخلٙت لذاخل ا

 .حىيهاث4اإلاذيىت باحش ٜذسه 

 حعهيال ِلى اهخٝا٥ والب الجامّت مً بىابت الجامّت بلى ال٣لياث داخل  :اإلاىاـالث داخل الحشم الجامعى

 الحشم الجامعى خففذ الجامّت ؤجىبيعاث  لزل٤.
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 اـــــــــــذيىت اإلاىيــــــــــم
 

ى٥ اليها فى زالر ظاِاث بالٝىاس اإلا٢يٚ ؤو  247جبّذ مذيىت اإلاىيا ًِ الٝاهشة بمعا٘ت  ٠م ويم٢ً  الـى

ٜىا والىشيٞ الصحشاوي –ؤظىان  والىشيٞ الصحشاوي الؽشقى الٝاهشة –بالعياسة ِلى الىشيٞ الضساعى الٝاهشة 

ذ جىىس اظم اإلاىيا  مً ال٣لمت الهحرؤلي ؤظيىه.–الٕشبى الٝاهشة  ٙيت) مىّذ( وهى اخخفاس لالظم الٝذيم ٜو

ى( زم جىىس بلى )مىوى( فى الٝبىيت وحّنى)اإلاجز٥( ومىه  حاء الاظم الحالى  )اإلاىيا(  وحعمى )مىيا ٘)مىّذ خى 

 الٙىلى( وعبت بلى الّالم ؤلاظالمى ال٢بحر ؤخمذ الٙىلى.  

(الّاـمت ؤ٘ٞ آجىن )ؤخذ آجىن  ت هٙشجيتى فىاإلاىيا مذيىت ألاخالم , خيث ِاػ بخىاجىن وتهادث الجميل

ٛ.م )جل الّماسهت الحاليت( بيىما ١ان بخىاجىن يىٍم التراهيم الؽهحرة فى ِبادة  1373\ 1390الجذيذة إلافش ِام 

ؤلاله آجىن )ٜشؿ الؽمغ( الزي يشظل ؤؼّخه لخل٤ الايذي الفٕحرة التى حّىى الحياة مّلىا ؤو٥ دِىة للخىخيذ 

ت الّىفشيت. ِام ٛ. م خيث جش٠ذ الذولت  2000اإلاىيا ؤيما حّيؾ فى ؤِماٛ الخاسيخ مىز  وفى وهبز الخٜٙش

شيذة  مً آزاس هزا الّفشالزي   جٝذمذ ٘يه الفىاِت والضساِت والزي يّخبر مهذ  ىهيت مجمىِت مخ٣املت ٘و الِٙش

للحب فى الخاسيخ و٠زا حؽاهذ   الشيالت والفيذ. ٠ما حّيؾ ؤيما فى الجى الشوماوس ى مْ ٜفت ايضادوسا ؤو٥ ؼهيذة

معشخيت ٜيام ؤوصوسيغ اإلاعىشة ِلى حذسان مٝبرة بيخىصيشط.٠ما جضوس حباهت ؤلاله جدىث فى ظشاديب بمعاخت 

٘ذان فى مىىٝت جىها الجبل )هحرمىبىليغ واظذ (, ؤمامذيىت ألاخياء فى  الاؼمىهحن  ٘هى حّىي٤ ـىسة 50خىالى 

ؽشاث ألا   ِمذة الجشاهيديت راث الخيجان ال٢ىسهيؽيت فى ألاحىسا اليىهاهيت.ًِ ٍِمت اإلاّابذ اإلافشيت ِو

وفى ديش العيذة الّزساء ؼٛش ظمالىه جديا فى هٙغ اإلا٣ان الزي صاسجه الّائلت اإلاٝذظت هشبا مً بىؾ 

الشومان وهىاٟ بيذ الٝذيعت هيالهه ٠ىيعت ديش العيذة الّزساء فى الٝشن الشابْ اإلايالدي جبر١ا بزل٤ اإلا٣ان 

الىاهش.وهىا البهيعا الٕشاء التى جىيب زشاها بشخيٞ دماء الؽهذاء الز٠يت ؤزىاء ٘خذ مفش. و الجى فى اإلاىيا ٜاسي 

برايش بلى الفٙش اإلائىي ؤما نهاسا ٘هى دافئ ى فى الؽخاء ؼذيذ البرودة ليال  ٘ه  بر جفل دسحت الحشاسة فى ؼهشي يىايش ٘و

 م.° 20-15بلى ما بحن ٔعىغ وجىخٙن دسحت الحشاسة ليال ي يىليى وؤوفى الفيٚ ٘هى ؼذيذ الحشاسة خاـت فى ؼهش 

 ـــبحـةالسيـــ

 ـــزاراتـــــــــــم المــــــــأه

 )ىهيت )دولت خذيثت  جل الّماسهت والحاج ٜىذيل بذيش مىاط    آزاس ِ٘ش

                             ىهيت و يىهاهيت وسوسماهيت   الاؼمىهحن بملىي  آزاس ِ٘ش

 آزاس يىهاهيت وسوماهيت   الجبل بملىي                            اجىه 

                            ىهيت   ديش البرؼا بملىي  آزاس مً الذولت الىظىى الِٙش

                          آزاس ٜبىيت  ديش ابى خيغ بملىي 

                          ى     الؽيخ ِبادة بملىي  هيت وسوماهيت وبظالميتآزاس ِ٘ش

            اؿ ىهيت  بنى خعً الؽشوٛ بابى ٜٜش  آزاس هامت مً الذولت الىظىى الِٙش

             ًىهيت    اظىبل ِىتر بجىاس بنى خع  بابو قرقاص آزاس ِ٘ش

                         ىهيت)دولت ٜذيمت ووظىى وخذيثت(     صاويت ظلىان باإلاىيا  آزاس ِ٘ش

                            آزاس يىهاهيت وسوماهيت   وهىا الجبل باإلاىيا 

        ىهيت )دولت ٜذيمت(  مٝابش الذولت الٝذيمت )٘شيضس(باإلاىيا  آزاس ِ٘ش

                آزاس ٜبىيت   ديش العيذة الّزساء بعمالىه 

  ظالميتبالبهيعا ببنى مضاس                              آزاس 
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 بىيت  ديش الاهبا باهىس )ظىادة ( باإلاىيا            آزاٜس

  ديش الاهبا ـمىئيل بالّذوة                   آزاس ٜبىيت 

           آزاسبظالميت   مسجذ الّمشوي )الىداُ( باإلاىيا 

                               آزاس بظالميت    مسجذ اللمىى 

         آزاس اظالميت        لشيذ ومسجذ الٙىلى باإلاىيا 
 

 الخدمـــــــبت

 أوال: مكاتب االستعالمات السياخية

 التليفون العنوان المكتب

 2360150 ؼاُس الحشيت الهيئت اإلافشيت للخيؽيي العياحى

 2343500 مدىت ظ٢ت خذيذ اإلاىيا الاظخّالماث العياخيت

 الخذماث العياخيت
ػ الحشيت بجىاس مجلغ مذيىت 

 اإلاىيا
2360150 

 2360150 ؼاُس الحشيت مشس ى هٙشجيتى

 2360150 ؼاُس الحشيت مشس ى بخىاجىن 

اؿ الاظخّالماث العياخيت ببنى خعً الؽشوٛ  2410963 بنى خعً مش٠ض ؤبى ٜٜش

 ديىان مجلغ مذيىت ملىي  الاظخّالماث العياخيت بملىي 
2637725 

2637726 

 الّماسهت مش٠ض ديش مىاطجل  الاظخّالماث العياخيت بخل الّماسهت
2210517 

2210322 

 2710385 ديىان مجلغ مذيىت ظمالىه الاظخّالماث العياخيت بعمالىه

 2821765 ن مجلغ مذيىت بنى مضاساديى  بنى مضاسبعياخيت الظخّالماث الا 

 المطاعم والكافتيريات والنوادى -ثانيا :

 

 2361148 اإلاىياؼاُس  الحشيت بمذيىت  ١ا٘خحريا ومىّم ِلى بابا

 __ ؼاُس  ؤخمذ ماهش )الحعينى( مىّم البذايت

 __ ؼاُس  ؤخمذ ماهش)الحعينى( مىّم هيلخىن 

 __ ؼاُس  بً خفيب مىّم ٠يمى الجذيذ 

 __ ؼاُس  ؤخمذ ماهش )الحعينى( مىّم اإلادمذي

 2347302 ؼاُس  ؤخمذ ماهش )الحعينى( مىّم و١ا٘خحريا صي٢ى

 __ ِلى وشيٞ دمؽحر ٔشب حامّت اإلاىيا وخميعتمىّم و١ا٘خحريا خمعت 

 2363306 ؼاُس  الحشيت مىّم و١ا٘خحريا هادي الؽشوت
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 __ ؼاُس  الحشيت ١ا٘خحريا ومىّم هادي هيئت الخذسيغ)هاوى(

 2364343 ميذان اإلادىت ١ا٘خحريا ظا٘ىي 

 2335596 ؼاُس  الحشيت الزهبيت ِلى الىيل

 2362124 ؼاُس  الحشيت ؼاُس  وه خعحن الىادي الشياض ى بمذيىت اإلاىيا

 __ ؼاُس  بىس ظّيذ هادي حمّيت الؽبان اإلاعلمحن

 2363176 ؼاُس  ِذهان اإلاال٣ى هادًجمّيت الؽبان اإلاعيديحن

 2364343 ميذان اإلادىت ١ا٘خحريا ظا٘ىي 

 2325643 ػ ميذان هاـش بجىاس اإلايهىب مىّم ألاهذلغ

 2325643 ػ وه خعحن  مىّم الٙاجذ 

 

 ثالثا ً : دور السينما

 

  ؼٛش ٠ىبشي اإلاىيا ِلى الىيل         ظيىما الىفش بىادي الٝىاث اإلاعلحت 

 ؼما٥ مدىت ظ٢ت خذيذ اإلاىيا              هاسم بىادي الع٢ت الحذيذ     ظيىما 

  رابعا ً: الطاقة الفندقية

 

 الخليٙىن  الّىىان الذسحت الٙىذٛ

 الحشيتؼاُس  **** محر٠يحر هٙشجيتى
2341515 

2341516 

  ؼاُس الحشيت **** مىجيل آجىن 

  ؼاُس الحشيت **** مىخجْ خىسط

 2364541 ؼاُس  بىسظّيذ ** لىحغ

 2362307 ؼاُس  الجمهىسيت ** الؽاوئ

 2364535 ؼاُس  سأب * ابً خفيب

 2365917 ؼاُس  الحشيت ؼّبى)ؤ( اخىاجىن 

 2364635 ؼاُس  دمشان ؼّبى)ؤ( ِمش الخيام

 2363270 ميذان اإلادىت ؼّبى)ب( ظا٘ىي 

 2364071 ميذان باالط ؼّبى)ب( باالط

 2363204 ؼاُس  وه خعحن ؼّبى الىيل

 2365787 ؼاُس  الجمهىسيت ؼّبى آمىن 

 __ بجىاس ٘ىذٛ لىحغ ؼّبى الضهشاء

    2370801 ؤسك ظلىان ؼاُس  وه خعحن ظياحى ١ليىباجشا

 __ ٠ىسهيؾ الىيل باإلاىيا -مشس ى هٙشجيتى __ هٙشث( -)هاميغباخشة ظياخيت 
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 خـــــبِؼخ ا١ٌّٕـــــــب

 خامساً  : دور العبادة

 .جضخش اإلاىيا بالّذيذ مً دوس الّبادة مً معاحذ ؤؼهشها مسجذ الٙىلى بؽاُس الحشيت و٠ثحرا ً مً ال٢ىائغ
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 جليٙىهاث تهم٤

 

 

 

 –الهىذظت  –الضساِت  –١ليت هى : التربيت  ِؽشونخيث بذؤث بخمغ ١لياث ٘ٝي وؤـبذ بها  1976جم اوؽاءها ِام 

 –الخمشين  –العياخت والٙىادٛ  –وب ألاظىان  – داس الّلىم –التربيت الشياليت  –الٙىىن الجميلت  –الّلىم  –الاداب 

التربيت الٙىيت –سياك ألاوٙا٥  –الىب البيىشي  –الىب – إلاّلىماثالحاظباث وا –التربيت الىىِيت  –ألالعً –الفيذلت 

 الحٝٛى . –

 4ؤظيىه الضساعى فى بذايت اإلاذخل الؽمالى إلاذيىت اإلاىيا وجبّذ ِنها خىالى  -وجْٝ حامّت اإلاىيا ِلى وشيٞ مفش

ذد مً مالِب ٠شة الٝذم و ٠شة اليذ الت مٕىاه ِو والخيغ ومّع٢ش دائم للجىالت  ٠يلىمترا ً وبها خمام ظباخت ؤوليمبى ـو

 للثٝا٘ت وآلاداب واإلاىّم اإلاش٠ضي.  اإلااجمشاثومسجذ إلٜامت الؽّائش ومش٠ض 

ميت ِلى ؤخذر الىٍم وبىحذ مش٠ض للحاظب آلالى ويىحذ داخل  اإلاش٠ضيت٢خبت اإلاوجم ا٘خخاح  للّلىم وهى م٢خبت ٜس

 .وٙا٥ و الخىليذ ومش٠ض ِالج الّٝم ألا الحشم الجامعى معدؽٙى 
 

    
 

 ٘ا٠غ جليٙىن  الىٌيٙت

 2342601/086 2334646/086 سئيغ الجامّت

 2348535/086 2348535/086 للذساظاث الّليا و البدىر هائب سئيغ الجامّت

 2353379/086 2353379/086 خذمت اإلاجخمْ وجىميت البيئت هائب سئيغ الجامّت لؽئىن 

 2370478/086 2363544/086 والىالبهائب سئيغ الجامّت لؽئىن الخّليم 

 2342601/086 2358488/086 ؤمحن الجامّت

 2362182/086 2362182/086 ِميذ ١ليت الضساِت

 2362182/086 086/ 2362333 ظىيدؾ ِمىمى ١ليت الضساِت
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 حمهىسيت مفش الّشبيت

 والذولت للبدث الّلمىوصاسة الخّليم الّالي 

 الىصيش

 ٜشاس وصاسي 

م )   5/2006/  14(  بخاسيخ  706ٜس

 بؽإن بـذاس الالئدت الذاخليت ل٣ليت الضساِت 

 حامّت اإلاىيا 

 

 -وصيش الخّليم الّالى  والذولت للبدث الّلمى:

م    ن اإلاّذله له فى ؼإن جىٍيم الجامّاث و الٝىاهح 1972لعىت  49** بّذ الاواُل ِلى الٝشاس بٝاهىن ٜس

م  لى ٜشاس سئيغ الجمهىسيت ٜس  باـذاس الالئدت الخىٙيزيت لٝاهىن جىٍيم  1969لعىت  1087*** ِو

 الجامّاث و الٝشاسث اإلاّذلت و اإلا٢ملت له .        

م ) لى الٝشاس الىصاسي ٜس  بالالئدت الذاخليت ل٣ليت الضساِت حامّت اإلاىيا  14/6/1975(  بخاسيخ 459**ِو

 اساث اإلاّذلت له. والٝش     

لى مىا٘ٝت مجلغ حامّت اإلاىيا  بجلعديه بخاسيخ   . 27/12/2005,  27/7/2004** ِو

لى مىا٘ٝت لجىت ٜىاُ الذساظاث الضساِيت بجلعتها بخاسيخ    . 13/4/2006** ِو

لى للجامّاث بجلعخه فى  لى ٜشاس اإلاجلغ ألِا  بخٙىين العيذ ألاظخار الذ٠خىس  10/9/1998, 9*** ِو

لى للجامّاث فى اإلاىا٘ٝت ِلى بـذاس          وصيش الخّليم الّالى والذولت للبدث الّلمى وسئيغ اإلاجلغ ألِا

 اللىائذ الذاخليت لل٣لياث واإلاّاهذ الجامّيت وحّذيالتها بّذ مىا٘ٝت لجان ٜىاِاث الخّليم الجامعى        

 اإلاخخفت.       

 " ٜشس " 

 ( اإلاادة ألاولى)

  

ٝت( ويلغى ١ل هق يخالٚ ؤخ٣امها .يّمل بالالئدت   الذاخليت ل٣ليت الضساِت حامّت اإلاىيا )اإلا٘ش

 (اإلاادة الثاهيت)

 ِلى حميْ الجهاث اإلاخىفت جىٙيز هزا الٝشاس.

 وصيش الخّليم الّالى والذولت للبدث الّلمى                                                                  

 

 )ؤ.د.  هاوى هال٥ (                                              
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 كلية الزراعة جبمعة المنيب

 البـــــــــــــــاب األول 

 ؤٜعام ال٣ليت والذسحاث الّلميت
 

 , ؤهذاٗ وؤٜعام ال٣ليت , سظالت   سئيت( 1مادة )

 
 

 سئيت ال٣ليت

 

مجاالث الّلىم الضساِيت وجٝذيم خذماث مجخمّيت  حععى ال٣ليت هدى جخشيج ٠ىادس مخمحزة وبدث ِلمي مخىىس في ؼتى

 ِاليت الجىدة لخىميت البيئت ومىا٠بت الخٝذم الّلمي  .

 

 سظالت ال٣ليت                                                 

 

ّاٗس واإلاهاساث  اإلااهلت  للمىا٘عت في بِذاد ال٢ىادس البؽشيت اإلاخخففت في ؼتى مجاالث الّلىم الضساِيت وجضويذهم  باإلا

 ظٛى الّمل والاسجٝاء بمعخىي البدث الّلمي  لخلبيت اخخياحاث  اإلاجخمْ واإلاعاهمت في جىميت  البيئت.

 

  الٕاياث وألاهذاٗ ؤلاظتراجيجيت لل٣ليت

خماد . صيادة ٠ٙاءة الٝذسة اإلااظعيت وجشظيخ زٝا٘ت لمان الجىدة والخىىيش اإلاعخمش بما يخماش ىي( الٕايت ألاول )  مْ مّايحر الِا

 ألاهذاٗ ؤلاظتراجيجيت

 ولْ العياظاث وألاوؽىت الذاِمت للخىت ؤلاظتراجيجيت. .1

 ياحاث واخخفاـاث  ال٣ليت مْ لـمانجدذيث الهي٣ل الخىٍيمي لل٣ليت بفٙت دوسيت بما يدىاظب مْ ؤهذاٗ واخخ .2

 جّٙيل الؽٙا٘يت

 اإلاهىت بفىسة مخمحزة .صيادة ٘اِليت جدٝيٞ الّذالت والالتزام بإخالٜياث  .3

 صيادة دِم الىٍام الذاخلي لممان الجىدة وولْ العياظاث اإلاىٍمت للّمل. .4

   صيادة ٘اِليت مىاحهت ألاصماث واإلاخاوش وال٢ىاسر بإظلىب ِلمي . .5

 

الخىـىيش اإلاعـخمش للبـرامج الخّليميـت واإلاٝـشساث الذساظـيت بمـا يخىا٠ـب مْـ اخخياحـاث ظـٛى الّمـل واخخياحـاث  )الٕايت الثاهيت(

 للمّايحر الحا٠مت.
ً
 اإلاجخمْ وبٝا

 ألاهذاٗ ؤلاظتراجيجيت

حر خذماث حّليميت حاربت للىالب ر .1  اسجباه وزيٞ باخخياحاث ظٛى الّمل واإلاجخمْ الخاسجي.   اثج٘ى

ٛ  اثالّمل ِلى اظخدذار بشامج حذيذة ر  .2  . الّمل اسجباه باخخياحاث ظى

 

 .جىىيش بظتراجيجيت الخّليم والخّلم والىظائل الذاِمت لهما )الٕايت الثالثت( 
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 ألاهذاٗ ؤلاظتراجيجيت

حر بيئت حّليميت حاربت و٠ىادس بؽشيت مخمحزة لذيها الٝذسة ِلى اظخخذام الىظائل الخ٢ىىلىحيت  .1 الحذيثت ج٘ى

 في ِمليتي الخّليم والخّلم.

 حٍّيم دوس الخّلم الزاحي وصيادة اظخخذام اإلاشاحْ في الخذسيغ. .2

 صيادة ٘اِليت ظياظت الخىىيش اإلاعخمش في وٛش الخذسيغ. .3

 اظخخذام ؤظاليب الخّليم الخّاووي فى الّمليت الخّليميت والخذسيب .  .4

 حّذيل ؤهٍمت جٝىيم الىالب . .5

 الذِم والخذماث اإلاٝذمت للىالب .صيادة حّضيض وجىىيش  .6

 

ٞ بدث ِلمي جىبيٝي مبنى ِلى ؤولىياث )الٕايت الشابّت ( ؤلا  ً وشي ِ ْ خخياحاث الا ظهام الّلمي وال٢ٙشف في خل ٜمايا اإلاجخم

 ىاّٜيت للمجخمْ .الّٙليت و ال

 ألاهذاٗ ؤلاظتراجيجيت

 الخىصيْ الّاد٥ لها  .ولْ آليت لخىميت مفادس الخمىيل الزاحي للبدث الّلمي ولمان  -1

 ولْ آليت لٝياط ٠ٙاءة الّمليت البدثيت ومذي اسجباوها بدل ٜمايا ومؽ٢الث اإلاجخمْ الّٙليت. -2

 

ٗ اإلاّىيت واإلاعخٙيذة مً بشامج ووخذاث ال٣ليت )ٜىاُ خاؿ )الٕايت الخامعت (   –معدثمشيً  –الؽشا٠ت الّٙالت مْ ألاوشا

 والب ( .

 ألاهذاٗ ؤلاظتراجيجيت

 حّضيض دوس الىخذاث راث الىابْ الخاؿ بال٣ليت لضيادة اإلاعاهمت في خذمت اإلاجخمْ الخاسجي  .  -1

مايا اإلاجخمْ اإلاديي . -2  صيادة ٘اِليت دوس ال٣ليت في جىىيش ؤلاهخاج وخل مؽا١ل ٜو

 الفٕحرة .ت الضساِيت وجبني اإلاؽشوِاث يصيادة حّضيض الٝذسة ِلى اإلاؽاس٠ت اإلاجخمّيت في مدى ألام --3

 

ٞ الخميحز ِلى معخىي ١لياث الضساِت بفّيذ مفش مخمثلت في اِخماد بّن البرامج الخاـت ) بشامج )الٕايت العادظت (  ج دٝي

 باللٕت الاهجلحزيت ( .

 ألاهذاٗ ؤلاظتراجيجيت

باث الىالب واخخياحاث اإلاجخمْ اإلاديي.  الاججاه هدى اِخماد بشامج باللٕت الاهجلحزيت جلبى ٔس
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 VALUESالٝيم 
 

ذم الخميحز واإلاعاواة بحن حميْ الّاملحن بال٣ليت مً ؤِماء هيئت الخذسيغ ومّاوهيهم  .1 لمان الّذالت ِو

ِاملحن   و

ن الىٍش ًِ اهخماءاتهم الذيييت  ؤو معخىاهم الاحخماعي  .2 لمان اإلاعاواة بحن الىالب  في ٘شؿ الخّليم ٕب

. 

ّايحر الجىدة الؽاملت في  .3  الخّليم والبدث والخىىيش .الالتزام بم

ماء هيئت الخذسيغ وا .4  والىالب . لّاملحنلمان خشيت الشؤف أِل

ما٥. . .5  الخّاون والّمل بشوح الٙشيٞ إلهجاص ١ا٘ت  ألِا

 الالتزام بٝيم وجٝاليذ اإلاجخمْ . .6

 الاخترام اإلاخباد٥ بحن حميْ ؤ٘شاد مجخمْ ال٣ليت. .7

8.  ْ  معخىاها ألا١اديمي والخىبيٝي.الىالء والاهخماء لل٣ليت والّمل ِلى ٘س

ٙا٘يت في اجخار الٝشاساث اإلاخّلٝت بالىىاحي اإلااديت واإلااليت بال٣ليت. .9  اإلافذاٜيت والؽ
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 ؤٜعام ال٣ليت -ب

اإلاّهــذ الّــالى الضساعــى جابّــا لــىصاسة التربيــت  بوؽــاء جــم  خيــث 1957جشحــْ وؽــإة ١ليــت الضساِــت حامّــت اإلاىيــا الــى ِــام  

ذ , زم جدى٥ الى ١ليت الضساِت ِام  والخّليم فى رل٤ م 1969الٜى , و١اهذ جدبْ حامّت ؤظيىه ختى ـذس الٝشاس الجمهىسي ٜس

مل مبــاوى خمــا صالــذ ١ليــت الضساِــت جٝــىم بــذوسها الحمــاسي لــمً ١ليــاث الجامّــت, وحؽــ بةوؽــاء حامّــت اإلاىيــا. 1976لعــىت  93

 -: ِلى ١ليت الضساِت

 -: مبنى ) ؤ ( ويمم 

 م٢خب ؤ.د. ِميذ ال٣ليت. 

 م٢خب ؤ.د. و٠يل ال٣ليت لؽئىن الخّليم والىالب.

 م٢خب ؤ.د. و٠يل ال٣ليت لؽئىن الذساظاث الّليا والبدىر.

 م٢خب ؤ.د. و٠يل ال٣ليت لؽئىن البيئت وخذمت اإلاجخمْ.

 م٢خب ؤ .د . مذيش وخذة لمان الجىدة.

 م٢خب العيذ /ؤمحن ال٣ليت 

 الّليا والىخذة الحعابيت ن ويىحذ اإلاّمل اإلاش٠ضي واإلا٢خبت بالذوس ألاسض ى .٠ما يمم بداسة الذساظاث 

 ألاٜعام الّلميت آلاجيت

 ألاساض ى -6اإلاي٢شوبيىلىحيا الضساِيت     -5    الاهخاج الحيىاوى - 4  ال٢يمياء الضساِيت -3   الىسازت -2اإلاداـيل   -1

 مبنى ) ب ( ويمم ألاٜعام الّلميت ألاجيت

زيت                        -2ألالبان                          ِلىم  -1  ؤلاٜخفاد-3ِلىم ألٔا

ايت الىباث                     -4  البعاجحن -6ؤمشاك الىباث                       -5ٜو

 .٠ما يمم بداسة ؼئىن الىالب

 مبنى اإلاذسحاث 

 التربيت الٙىيت ( –التربيت الىىِيت  –لياث مثل )سياك ألاوٙا٥ بّن ال٣ويدخىي ِلى ظخت مذسحاث جخذم ١ليت الضساِت و 

وؤخذ هزه اإلاذسحاث العخت مخفق لّٝذ الىذواث واإلااجمشاث الّلميت, ٠ما يدخىي اإلابنى ِلى مفلى وبّن اإلا٣اجب 

 ؤلاداسيت.

ومبنى مّمل جدليل ألاساض ى واإلاياه و اإلاىاد الىباجيت وظىٗ يخم وسِايت الىالب ألاوؽىت الىالبيت  ت٠ما جم بوؽاء مبنى لفال

 .مّمل لؤللبان والفىاِاث الٕزائيتبوؽاء 
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 "والجذو٥ الخالي يىضح ؤٜعام ال٣ليت الّلميت الازنى ِؽش وسمىصها"

ــــــض  م الٝعـــــــــــــــم الشمـــ

 -1 ٜعــــم ألاسالـــــي. ؤ س ك

 -2 الاٜخفـاد الضساعي.ٜعـم  ؤ ٛ ص

 -3 ٜعــم ؤمــشاك الىبــاث. ؤ م ن

 -4 ٜعم ؤلاهخاج الحيىاوي والذواحً. ؤ ن ح

 -5 ٜعــــم البعاجيـــــً. ب ط ن

زيـــت. ؿ ن ُ  -6 ٜعـم ِلــىم ألٔا

 -7 ٜعــم ِلـــىم ألالبان. ؤ ٥ ب

 -8 ٜعـم ال٢يميــاء الضساِيـت. ٟ ي ص

 -9 اإلاداـيــــل.ٜعــــم  م ح ؿ

 -10 ٜعم اإلاي٢شوبيىلىحيا الضساِيت. م ٟ ص

 -11 ٜعــــم الىسازـــــت. و س ر

ايــت الىبــاث.  و ٛ ن  -12 ٜعــم ٜو

 الهي٣ل الا١اديمى لل٣ليـت  -حـ 

  -ِمى هيئت جذسيغ ١الخالي : 244يخممً الهي٣ل ألا١اديمى لل٣ليت 

 ؤظخـار   109

 ؤظخار مخٙٓش    44

 ؤظخـار معاِــذ   15  

 مــذسط    26

 مذسط معاِــذ    43

 مّيـــذ    18
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  -مىضح بالجـذو٥ الخالــي :

 الٝعـــــم
 ؤظخــار

  مخٙٓش
 ؤظخار 

ؤظخار 

 معاِذ

 مخٙٓش

ؤظخار 

  معاِذ

 مــذسط

 مخٙٓش

 مذسط

 

مذسط 

 معاِذ
 مّيـــذ

 2 4 2 - - 2 5 8 ؤمشاك الىبـاث

 1 4 5 - 1 1 4 9 ؤلاهخاج الحيىاوي

 اإلاي٢شوبيىلىحيا

 الضساِيت
7 2 - - - 2 2 1 

 2 4 1 1 3 - 1 9 ألاسالــى

زيت  - 3 2 - 1 - 3 5 ِلىم ألٔا

ايت الىبـاث  2 4 2 - - - 5 16 ٜو

 2 5 2 - 3 - 5 16 البعاجحن

 2 2 3 - - - 4 6 الىسازــت

 1 3 - - - 1 2 2 ألالبــان

 1 5 2 - 1 - 5 9 ال٢يمياء

 2 5 2 - - - 3 3 اإلاداـيل

 2 2 2 1 1 1 5 8 الاٜخفـاد 

 98 اإلاجمُى

44 5 

10 2 

24 43 18 

   
اإلاجمُى 

 ال٢لى
244 

يمىذ مجلغ حامّت اإلاىيا بىاء ِلى ولب مجلغ ١ليت الضساِت دسحت الب٣الىسيىط في الّلىم الضساِيت في ؤخذ  (2مــادة )

 -الخخففاث الخاليت:

ما٥  -1  الضساِيت.بداسة ألِا

 ألاساض ي واإلاياه. -2

 ؤلاهخاج الحيىاوي والذا حني. -3

 البعاجحن. -4

 الخ٢ىىلىحيا الحيىيت. -5

 الفىاِاث الٕزائيت وألالبان. -6

 اإلاداـيل. -7

 م٣ا٘دت آلا٘اث وؤمشاك الىباث. -8
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 انبــــــــــاب انثاَــــــــــي

 َظاو انذراست وتقييى انطالب

 (3يــادة )

الىٍام الذساس ي ِلى ؤظاط هٍام العاِاث اإلاّخمذة ) الىخذاث الذساظيت اإلاٝشسة ( وجىٝعم العىت الذساظيت بلى يٝىم 

 ٘فليحن دساظيحن ١ل منهما ظخت ِؽش ؤظبىِا بما في رل٤ الامخداهاث الخدشيشيت النهائيت .

 (4يـــادة )

ى حعاوي مدالشة هٍشيت مذتها ظاِت واخذة فى العاِت اإلاّخمذة ) الىخذة ( هي وخذة ٜياط لخدذيذ وصن ١ل مٝشس وه

ألاظبُى ؤو دسط جىبيٝاث فى ـىسة جمشيىاث هٍشيت ؤو مىاٜؽاث وخىاس ؤو جذسيباث مّمليت مذتها ظاِخان فى ألاظبُى ؤو ٘ترة 

 جذسيباث جىبيٝيت ميذاهيت واخذة مذتها ؤسبْ ظاِاث فى ألاظبُى وىا٥ الٙفل الذساس ي.

 (5يـــادة )
ال٣ليت ؤن يٝشس بلا٘ت ٘فل دساس ي ـيٙي ) زالث ( بلى العىت الذساظيت وفى هزه الحالت ي٢ىن حسجيل يجىص إلاجلغ 

الىالب اخخياسيا فى هزا الٙفل الذساس ي , وج٢ىن مذة هزا الٙفل الذساس ي زماهيت ؤظابيْ بما ٘يه مذة الامخدان النهائي 

مٝشساث برا ؤدي رل٤ الى هٝل  3مٝشس , وبدذ ؤٜص ى  ِلى ؤن جخماِٚ ِذد العاِاث الذساظيت ألاظبىِيت اإلاخففت ل٣ل

لى الىالب الى اإلاعخىي   ؤو بظديٙاء مخىلباث دساظت بّن اإلاٝشساث. ألِا

 (6يــادة )

ٝا الخخياس الىالب وميىله الّلميت وبىاء ِلى اظديٙاء مخىلباث  ي٢ىن جىصيْ الىالب ِلى الخخففاث اإلاخخلٙت ٘و

ياث لجىت ؼئىن الخّليم والىالب بال٣ليت.الخخفق التي يدذدها مجلغ ال٣ليت ب  ىاء ِلى جـى

 (7يـــادة )

ٝا للىٍام الزف يٝشه مجلغ ال٣ليت ِلى ؤال جٝل وعبت  يجب ِلى الىالب مخابّت الذسوط والاؼتراٟ فى الخمشيىاث الّمليت ٘و

  .% مً مجمُى دسوط ١ل مٝشس ِلى خذه 75خمىسه ًِ 

ٜعام اإلاخخفت ؤن يفذس ٜشاس بدشمان الىالب مً الامخدان النهائي فى اإلاٝشساث وإلاجلغ ال٣ليت بىاء ِلى ولب مجالغ ألا 

التي لم يعخىفى ٘يها وعبت الحمىس اإلاٝشسة وفى هزه الحالت يّخبر الىالب ساظبا فى اإلاٝشساث التي خشم مً الخٝذم لئلمخدان 

 ؼاهه فى رل٤ ؼان الىالب 
ً
اإلاخٕيب ًِ الامخدان بذون ِزس مٝبى٥ , بال النهائي ٘يها وج٢ىن دسحخه فى هزه اإلاٝشساث ـٙشا

برا ٜذم ِزسا يٝبله مجلغ ال٣ليت باِخباسه ٔائبا بّزس مٝبى٥ , ِلى ؤن يخٝذم بالّزس ٜبل ؤو ؤزىاء ٘ترة الامخدان . وبرا 

٠إن لم ي٢ً خمش الىالب ؤخذ الامخداهاث ؤزىاء ٘ترة اظخفذاس ٜشاس خشماهه مً دخى٥ الامخدان , يّخبر ؤدائه لهزا الامخدان 

 بمجشد ـذوس الٝشاس.

 (8يـــادة )

حّٝذ اخخباساث دوسيت بىاْٜ مشجان ِلى ألاٜل ل٣ل مٝشس خال٥ الٙفل الذساس ى, ويّٝذ الامخدان الخدشيشف النهائي للمٝشس 

 فى نهايت الٙفل الذساس ي الزف ييخهي جذسيغ اإلاٝشس ٘يه .

 

 (9يــادة )

اإلاٝشساث الذساظيت ظاِخان. ويىبٞ هٍام الامخدان الؽٙىف فى نهايت الٙفل الذساس ى مذة الامخدان النهائي ألف مٝشس مً 

 لجميْ اإلاىاد.
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 (10يـادة )

(, ويٝذس هجاح الىالب فى ١ل مٝشس بةخذي الخٝذيشاث 100النهايت الٍّمى لذسحاث ١ل مٝشس  دساس ى مائت دسحت )

  -الخاليت :

 

 الخٝذيش

 الذسحت ِذد الىٝاه الشمض

 %100الى  90مً  A 4 مشجْٙممخاص 

 %90>  85مً  A- 3.7 ممخاص

 مشجْٙ
ً
 %85>  80مً  B+ 3.3 حيذ حذا

 
ً
 %80>  75مً  B 3 حيذ حذا

 %75>  70مً  B- 2.7 حيذ مشجْٙ

 %70>  65مً  C+ 2.3 حيذ

 %65>  60مً  C 2 مٝبى٥ مشجْٙ

 %60>  56مً  C- 1.7 مٝبى٥ 

 %56>  53مً  D+ 1.3 مٝبى٥ مؽشوه مشجْٙ

 %53>  50مً  D 1 مٝبى٥ مؽشوه

 F 0  <50% ساظب

 % مً الامخدان الخدشيشف 30>  0 سن  ساظب جدشيشف 

 

جٝذيش مٝبى٥ برا خفل  فيمٝشس ظبٞ سظىبه ٘يه ؤو حٕيب ِىه بٕحر ِزس مٝبى٥ ِلى ؤِلى دسحت  فيويدفل الىالب الىاجح 

 خفل ِليه. الزفِلى جٝذيش ؤِلى ِىذ هجاخه ٘يه. ؤما برا حٕيب بّزس مٝبى٥ ٘يدعب له جٝذيش الىجاح 

 

 (11يــادة )
ما٥ الٙفليت ودسحاث الامخداهاث النهائيت التي حّٝذ  جخ٢ىن الذسحت النهائيت للىالب فى مٝشس مّحن مً مجمُى دسحاث ألِا

 :ي مىصِه ٠ما يلي الذساس  فى نهايت الٙفل

 
ً
 : اإلاٝشساث التى لها بمخدان ِملىؤوال

 دسحت لالمخدان الخدشيشف النهائي  60

 دسحت لئلمخدان الّملى 20

 دسحاث لالمخدان الؽٙىف النهائى 10

 دسحاث لؤلِما٥ الٙفليت مىصِت ِلى ؤلاخخباساث الذوسيت. 10

 : اإلا
ً
 ٝشساث التى ليغ لها بمخدان ِملىزاهيا

 لالمخدان الخدشيشف النهائي.دسحت  70

 دسحاث لالمخدان الؽٙىف النهائي 10

 دسحاث للخىبيٝاث فى نهايت الٙفل الذساس ى. 10

 دسحاث لؤلِما٥ الٙفليت مىصِت ِلى ؤلاخخباساث الذوسيت. 10

 ( 12يادة )
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            =  ويصبح المعدل الفصمي
 

        =      والمعدل التراكمي

 ( 13يادِ )

 باليعبت لىالب اإلاعخىي ألاو٥  خاالث الٙفل مً ال٣ليت

وخذه دساظيت ِلى ألاٜل خال٥ الّامحن ألاولحن )ؤو٥ اسبّه ٘فى٥ دساظيت( اللخداٜه بال٣ليت يخم  30ارا لم يجخاص الىالب 

 ٘يما اليٝل ًِ  0٘فله مً ال٣ليت 
ً
 وخذة دساظيت.  67ويٝيذ الىالب فى اإلاعخىي الثالث برا ١ان هاجحا

 0وخذة دساظيت   96ىي الشابْ برا ١ان هاجحا ٘يما اليٝل ًِ  ويٝيذ الىالب فى اإلاعخ

ويجب ِلى الىالب مشاِاة رل٤ ختى ال يخّشك للٙفل مً ال٣ليت وبٝا لٙشؿ الشظىب اإلاىفىؿ ِليها  بالالئدت 

 -:( والتى جٙيذ 80الجامّاث )اإلاادة  جىٍيم الخىٙيزيت لٝاهىن 

خان  ٘ٝي للبٝاء فى اإلاعخىي ألاو٥   والب اإلاعخىي ألاو٥  : لهم ٘ـش

خان ٘ٝي للبٝاء فى اإلاعخىي  ت واخذة مً الخاسج.  الثاوى والب اإلاعخىي الثاوى  : لهم ٘ـش ـش  ٠ىٍاميحن ٘و

خان ٘ٝي للبٝاء فى اإلاعخىي ٠ىٍاميحن وزالر ٘شؿ مً الخاسج وبرا  سظبىا ٘يما ال والب اإلاعخىي الثالث والشابْ : لهم ٘ـش

 0يضيذ ًِ هفٚ اإلاىاد يعمذ لهم بخإديت  الامخدان مً الخاسج ختى يخم هجاخهم 

 ( 41يادِ )

 ِلى ؤال يٝل جٝذيشه الّام فى ؤي معخىي مً معخىياث 
ً
يمىذ الىالب مشجبت الؽٗش برا ١ان جٝذيشه النهائى ممخاص ؤو حيذ حذا

وخذة, ويؽتره لحفى٥  17ظيت التى دسظها فى ١ل ٘فل دساس ى  ًِ الذساظت  ًِ حيذ حذا وال جٝل ِذد الىخذاث  الذسا

 الىالب ِلى مشجبت الؽٗش ؤال ي٢ىن ٜذ سظب فى ؤي امخدان جٝذم له فى ؤي معخىي مً معخىياث الذساظت 

 (51يــادة )

ذ له دسحت بؽإهه.  يّخبر الىالب الٕائب فى الامخدان الخدشيشف النهائي ٔائبا ًِ امخدان اإلاٝشس وال جـش

 (61يادة )

 ( مً الالئدت . 10وبٝا إلاا حاء فى اإلاادة ) الخٝذيش الّام للىالب.   12يّىى خاسج الٝعمت العابٝت فى اإلاادة 

 (71يـادة ) 

مذة الذساظت لىيل دسحت الب٣الىسيىط فى الّلىم الضساِيت ال جٝل ًِ ؤسبْ ظىىاث حامّيت جخ٢ىن مً زماهيت ٘فى٥ دساظيت 

للٙفل  مّخمذة ظاِت ( 21ظاِت مّخمذة( وبدذ ؤٜص ى  ) 12اإلاٝشساث الذساظيت بدذ ؤدوي )ويٝىم الىالب بدسجيل 

 الذساس ي الىاخذ. ويجىص إلاجلغ ال٣ليت لذواعي الخخشج ؤو ِذم ٘فل الىالب الخجاوص ًِ هزه الحذود.

اإلاىضحت ؤن  (2اإلاادة ) البرامج اإلاىضحت فى ويؽتره لحفى٥ الىالب ِلى دسحت الب٣الىسيىط فى الّلىم الضساِيت فى بخذي 

 -( مائت وؤسبّىن ظاِت مّخمذة ِلى ألاٜل بىجاح مىصِت ١األحي:140يٝىم بذساظت )

 ساعت يقزراث اإلعذاد انعاو يوسعت كاآلتي      67 -أ

 ظاِت مّخمذة ) وخذاث دساظيت ( بحباسيت. 52

ذاد الّام  15  الاخخياسيت.ظاِت مّخمذة ) وخذاث دساظيت ( اخخياسيت مً مٝشساث ألِا

 يوسعت كانتاني   نهبزَايح ساعت يقزراث اإلعذاد انتخصصي    50 -ب

 البرهامجظاِت مّخمذة بحباسيت مً مٝشساث  36

 عدد ساعاتو المعتمدة(× مجموع حاصل ضرب )نقاط كل مقرر فصمي 
 ليذه المقررات فى الفصلحاصل جمع الساعات المعتمدة 

 عدد ساعاتو المعتمدة(× مجموع حاصل ضرب )نقاط كل مقرر تم اجتيازه 
 حاصل جمع الساعات المعتمدة ليذه المقررات التى تم إجتيازىا
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 . جشٔبِح عبػخ ِؼزّذح اخز١بس٠خ ِٓ ِمشساد اٌ 11

 تدريب ميداني. معتمدة ساعة 3

 -يوسعت كانتاني : بزَايحساعت إخباريت  يٍ خارج ان    23 -ج

 .برهامجظاِت مّخمذة مٝشساث لها ِالٜت بال 18         

 ظاِاث مّخمذة مٝشساث بوعاهيت. 5                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انبــــــــــاب انثانــــــــــث

انًقزراث انذراسيت نإلعذاد انعاو )انًستوى األول 

 وانثاَي(

 

 -ألاو٥ والثاوي:يىضح الجذو٥ الخالي اإلاٝشساث ؤلاحباسيت للمعخىيحن 

 ت مّخمذة ظاِ 52اإلاٝشساث ؤلاحباسيت ) اإلاعخىي ألاو٥ والثاوي (  -ؤ

م )   ( ؤ1حذو٥ ٜس

والرلم الرمز  المكــــــرر  عدد الساعات المتطلب السابق
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ساعة 
 معتمدة

 الكودي هظري  عملي

 102ك ى ز  (1كٌمٌاء عضوًة  ) 2 2 3 
 م ن   وتكسٌم(هبات زراعي )مورفولوجٌا وتشرًح  3 2 4 

 
 101ا

 101و ق ن  خٌوان زراعي عام 2 2 3 
 101و ر ث  وراثة ) عام ( 2 2 3 (1كٌمٌاء خٌوًة )

 201م ك ز  مٌكروبٌولوجٌا زراعٌة )عامه( 2 2 3 (1كٌمٌاء خٌوًة ) –هبات زراعي 

 203ك ى ز  (1كٌمٌاء خٌوًة ) 2 2 3 (1كٌمٌاء عضوًة )
رصاد جوًة 1 2 2 

 
  فٌزًاء وا

 
 101ر ض ا

 ق ز مبادئ فى علم االلتصاد 1 2 2 
 
 101ا

راضي 2 2 3 
 
ساسٌات علوم اال

 
  ر ض  ا

 
 205ا

ساسٌات صواعات غذائٌة 1 2 2 
 
 101ص ن ع  ا

لبان 1 2 2 (1كٌمٌاء خٌوًة )
 
ساسٌات علوم اال

 
 ل ب  ا

 
 101ا

ساسٌات اإلهتاج الدٌواهي والداجوي 2 2 3 
 
 ن ح  ا

 
 101ا

 ق ت  اإلخصاء التطبٌكيمبادئ فى علم  1 2 2 
 
 204ا

 202و ق ن  خشرات عام 2 2 3 
 ق ز  اجتماع رًفي  2 - 2 

 
 102ا

ساسٌات المداصٌل 1 2 2 هبات زراعي )مورفولوجٌا وتشرًح وتكسٌم(
 
 101م ح ص  ا

 202م ح ص  تشرًعات ولواهٌن زراعٌة 2 - 2 
ساسٌات  2 2 3 هبات زراعي )مورفولوجٌا وتشرًح وتكسٌم(

 
 101  ب س ن البساتٌنا

مادة هجاح ورسوب ، وال تدتسب من الساعات 
 المعتمدة

لي 1 2 -
 
  101 م.ح خاسب ا

 3 2 2 
 مساخة ورى 

 ر ض 
 
 102ا

 1 - 1 
 لغة إهجلٌزًة

  
 
 102ع ا

جخفق ١ل والب  بشهامجويىضح الجذو٥ الخالي اإلاٝشساث الاخخياسيت )اإلاعخىف ألاو٥ والثاوي( الزف يخدذد ِلى ؤظاظها 

( مً اإلاجا٥ الزف يشيذ الالخداٛ به ظاِاث مّخمذة 9)يخخاس الىالب زالر مٝشساث حّاد٥ والزف يبذؤ مً اإلاعخىي الثالث و 

 بشهامجحنوخذاث ( مً  6باإللا٘ت بلى مٝشسيً حّاد٥ ) لبرهامجِلى ؤن حؽمل جل٤ اإلاٝشساث حميْ الخخففاث داخل ا

 -للجذو٥ الخالي:وخذه ( وبٝا  15آخشيً بةحمالي )

 ظاِت مّخمذة 15اإلاٝشساث الاخخياسيت ) اإلاعخىي ألاو٥ والثاوي (  -ب

م )   ( ب1حذو٥ ٜس

 ػـذد اٌغبػــبد

 اٌّمــــــــشس

اٌشِض ٚاٌشلُ 

عبػخ  اٌّدــــبي اٌىٛدٞ

 ِؼزّذح

 ػٍّٟ
 ٔظشٞ

 103أ  س ك  اٌزس١ٍالد اٌى١ّ١بئ١خ ٌألسامٟ 2 2 3
األسامٟ 

 ٚا١ٌّبٖ
 206أ س ك  رٍٛس األسامٟ ٚاٌّبء ٚإٌجبد 2 2 3

 207أ س ك  زفع ٚف١بٔخ األسامٟ 2 2 3

 اٌّسبف١ً 203أ َ ْ ٔجبد صساػٟ )فغ١ٌٛٛخ١ب إٌجبد( 2 2 3
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 102َ ذ ؿ إٔزبج ِسبف١ً اٌسمً 2 2 3

 105َ ذ ؿ أعبع١بد  رشث١خ إٌجبد 2 2 3

 202ة ط ْ  أعبع١بد إٔزبج اٌخنش 2 2 3

 اٌجغبر١ٓ
 203ة ط ْ  أعبع١بد إٔزبج اٌفبوٙخ 2 2 3

أعبع١بد إٔزبج ٔجبد اٌض٠ٕخ اٌطج١خ  2 2 3

 ٚاٌؼطش٠خ 

 204ة ط ْ 

3 2 2 
 أعبع١بد سػب٠خ اٌس١ٛاْ

 202أ ْ ذ 

اإلٔزبج 

اٌس١ٛأٟ 

 ٚاٌذاخٕٟ

3 2 2 
 ذٚاخٓاٌ أعبع١بد سػب٠خ

 203أ ْ ذ 

3 2 2 
 أعبع١بد فغ١ٌٛٛخ١ب اٌس١ٛاْ

 204أ ْ ذ 

3 2 2 
 ز١ٛاْ  أعبع١بد رغز٠خ

 206أ ْ ذ 

3 2 2 
 دٚاخٓ أعبع١بد رغز٠خ

 207أ ْ ذ 

3 2 2 
 و١ّ١بء ٚرس١ًٍ اٌٍجٓ ِٕٚزدبرٗ

 102أ ي ة 

ػٍَٛ 

األغز٠خ 

 ٚاألٌجبْ

3 2 2 
 األ١ّ٘خ اٌغزائ١خ ٚاٌقس١خ ٌألٌجبْ

 203أ ي ة 

3 2 2 
 ١ِىشٚث١ٌٛٛخ١ب األغز٠خ

 102ؿ ْ ع 

3 2 2 
 األغز٠خرىٌٕٛٛخ١ب هشق زفع 

 314ؿ ْ ع 
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 ة.ظاِت مّخمذ 15جابْ اإلاٝشساث الاخخياسيت ) اإلاعخىي ألاو٥ والثاوي ( 

م )    ( ب1حذو٥ ٜس

 عـدد الساعــات

 المقــــــــرر

الرمز والرقم 
ساعة  المجــــال الكودي

 معتمدة
 عملً

 نظري

3 2 2 
 كٌمٌاء تحلٌلٌة

 204ك ى ز 

التكنولوجٌا 
 الحٌوٌة

3 2 2 
 أساسٌات وراثة تطبٌقٌة

 901و ر ث 

3 2 2 
 المٌكروبات الصدٌقة

 202م ك ز 

3 2 2 
 اقتصاد زراعً )مدخل(

 903 زأ ق 

 اإلدارة الزراعٌة
3 2 2 

 (9إرشاد زراعً )
   205 زأ ق 

3 2 2 
 إقتصادٌات موارد طبٌعٌة وبٌئٌة 

 206أ ق ز 

3 2 2 
 أساسٌات المبٌدات 

  203و ق ن 

اآلفات مكافحة 
 وأمراض النبات

3 2 2 
أساسٌات نحل العسل ودودة 

 الحرٌر

 204و ق ن 

3 2 2 
بٌئة وانتشار مسببات أمراض 

 النبات

   925أ م ن 

3 2 2 
 نبات زراعى )فسٌولوجى نبات(

   203أ م ن 

ذاد الخخفص ي )اإلاعخىي الثالث والشابْ( ٘ةنها مذوهت ب٣ل جخفق مً الخخففاث  للبرهامج ؤما حذاو٥ مٝشساث ؤلِا

 اإلاىضحت ٘يما بّذ.

  (18يــادة )
لى بّذ احخياصه اإلاٝشساث اإلاىلىبت ٠مٝشس ؤولى ) مخىلب ظابٞ        يعمذ للىالب دساظت اإلاٝشساث اإلاخخلٙت باإلاعخىياث ألِا

لى. وال يخم حسجيل الىالب فى م ٝشس ؤِلى بال برا جم هجاخه فى اإلاٝشساث ألاوليت اإلاىلىبت لهزا اإلاٝشس, ( للمٝشساث ألِا

والىالب الشاظبىن فى مٝشس ما يدٞ لهم بِادة الدسجيل فى اإلاىاِيذ الخاليت لخذسيغ اإلاٝشس وي٢ىن ؤدائهم لالمخدان مْ 

 مىاِيذ الامخدان لباقي الىلبت.

  (19يــادة )
 -سيىط فى الّلىم الضساِيت بلى ؤسبْ معخىياث هي :ويفىٚ الىالب للحفى٥ ِلى دسحت الب٣الى 

 ظاِت مّخمذة. 30وهم الىالب اإلاعخجذون ؤو الزيً لم يخمىا بىجاح  اإلاعخىي ألاو٥ : -ؤ

ظاِت  67ظاِت مّخمذة ِلى ألاٜل ولم يخجاوص فى دساظتهم  30وهم الىالب الزيً ؤجمىا بىجاح دساظت  اإلاعخىي الثاوي:-ب

 مّخمذة.
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ساعة  96فى دراستيم  واساعة معتمدة عمى األقل ولم يتجاوز  67وىم الطالب الذين أتموا بنجاح دراسة   ث:الثالاإلاعخىي –حـ 
 .معتمدة

 ظاِت مّخمذة ِلى ألاٜل. 96وهم الىالب الزيً ؤجمىا بىجاح دساظت  اإلاعخىي الشابْ :-د  

  (02يـادة )

يت الشائذ الّلمي ) اإلاىحه يخم حسجيل الىالب فى اإلاٝشساث التي يخخاسونها فى خذود  ؤخ٣ام هزه الالئدت بىاء ِلى جـى

 ألا١اديمي ( فى خذود حذاو٥ الخذسيغ اإلاّلىت فى ال٣ليت.

 (12يــادة )

ألا١اديمى( خزٗ مٝشس دساس ى والدسجيل فى مٝشس دساس ى آخش فى خذود  شؼذيم٢ً للىالب بىاء ِلى اٜتراح الشائذ الّلمى )اإلا

حن مً بذء الذساظت للٙفل الذساس ى,  ٠ما يم٢ً للىالب بىاء ِلى اٜتراح الشائذ الّلمى الحمل الذساس ى خال٥ ؤظبِى

الاوسحاب مً مٝشس دساس ى خال٥ ألاظابيْ العذ ألاولى مً الٙفل الذساس ى بذون حسجيل مٝشساث ؤخشي وبما ال يخجاوص 

 الحذ ألادوى مً الىخذاث الىاحب دساظتها.

 (22يــادة )
ٞ مٝخط  ؤخشي بّذ بِذاد  بشامجى الحا٥ وجىا٘ش ؤلام٣اهياث البؽشيت والّلميت والخجهحزاث الٙىيت بوؽاء إلاجلغ ال٣ليت ٘و

لى للجامّاث. بشهامجٜائمت مٝشساث ١ل   وؤخز مىا٘ٝت ١ل مً مجلغ الجامّت واإلاجلغ ألِا

 (32يـــادة )

 داخل ألاٜعام اإلاخخلٙت بال٣ليت   67يادي الىالب الزيً ؤجمىا بىجاح دساظت     
ً
 ِاما

ُ
ظاِت مّخمذة ِلى ألاٜل جذسيبا ـيٙيا

  8إلاذة ؤسبّت ؤظابيْ ِلى ألاٜل بىاْٜ 
ً
 ظاِاث يىميا

٘ترة الفيٚ إلاذة  ظاِت مّخمذة ِلى ألاٜل جذسيبا ميذاهيا مخخففا خال٥ ٠96ما يادي الىالب الزيً ؤجمىا بىجاح دساظت 

  8ؤظابيْ ِلى ألاٜل بىاْٜ  4
ُ
ٝا  فى مشا٠ض ؤلاهخاج ومشا٠ض الخذماث الضساِيت واإلافاوْ واإلااظعاث الضساِيت ٘و

ً
ظاِاث يىميا

 إلاٝترخاث ألاٜعام الّلميت اإلاخخففت وبّذ مىا٘ٝت مجلغ ال٣ليت.

  (42يـــادة )

بلى الىحه الٝبلي ووالب اإلاعخىي الشابْ بشخلت ِلميت بلى الىحه بشخلت ِلميت  برامجيٝىم والب اإلاعخىي الثالث لجميْ ال

ىدة   م٢مال لذساظتهم , ورل٤ ؤزىاء الٙفل الذساس ي الثاوي وإلاذة ؤظبُى بخالٗ ؤيام العٙش رهابا ِو
ً
البدشف وحّذ حضءا

 ويدذد مجلغ ال٣ليت بشهامجها ومىِذ ٜيامها .

 (52يـــادة )

دسحت الب٣الىسيىط فى الّلىم ؤو فى الّلىم الفيذليت ؤو فى الّلىم الىبيت البيىشيت ؤو فى يجىص ٜبى٥ الىالب الحاـلحن ِلى 

الّلىم الىبيت للحفى٥ ِلى دسحت الب٣الىسيىط فى الّلىم الضساِيت وي٢ىن ٜبىلهم فى اإلاعخىي الثاوي مْ بِٙائهم مً 

والامخدان فى مٝشساث اإلاعخىي الثاوي واإلاٝشساث  الذساظت والامخدان فى مٝشساث اإلاعخىي ألاو٥ ويجىص بِٙائهم مً الذساظت

مً ٜاهىن جىٍيم الجامّاث خيث ؤن هزه اإلاعخىياث حّخبر  170اإلاىاٌشة للمٝشساث التي دسظىها ب٣لياتهم وبٝا لح٢م اإلاادة 

 الشابْ (.معخىياث جخّلٞ مٝشساتها بمخىلباث الجامّت وال٣ليت وال يىبٞ رل٤ ِلى مٝشساث اإلاعخىي النهائي  ) اإلاعخىي 

ويجىص ؤن يّٙى الىالب مً خمىس بّن اإلاٝشساث الذساظيت ؤو مً ؤداء الامخدان ٘يها ورل٤ ٘يما ِذا مٝشساث وامخداهاث 

اإلاعخىي الشابْ برا زبذ اهه خمش مٝشساث حّادله ؤو ؤدي بىجاح امخداهاث حّادلها فى ١ليت حامّيت ؤو مّهذ ِلمي مّتٗر به 

ٙاء  بٝشاس مً سئيغ الجامّت بّذ مىا٘ٝت مجلغ ؼئىن الخّليم والىالب بىاء ِلى اٜتراح مجلغ مً الجامّت . وي٢ىن ؤلِا

مً ٜاهىن جىٍيم الجامّاث ( ورل٤  170ال٣ليت وبّذ ؤخز سؤي مجلغ الٝعم ؤو مجالغ ألاٜعام اإلاخخففت ) وبٝا للمادة 

 ( مً ٜاهىن جىٍيم الجامّاث.36دون ؤلاخال٥ بد٢م اإلاادة )
 

  (62يـــادة )
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جىبٞ ؤخ٣ام هزه الالئدت اِخباسا مً بذايت الّام الخالي الِخمادها ِلى الىلبت اإلاعخجذيً ؤما الىالب اإلاٝيذيً بالٙٛش 

 الثاهيت والثالثت والشابّت ٘دعخمش دساظتهم وبٝا لالئدت التي جم ٜبىلهم ِليها ختى جخشحهم.
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انبــــــــــاب  

 انزابــــــــــع

وييٍ انثانث وانزابع )يستوياث انًقزراث انذراسيت نهًست

 اإلعذاد انتخصصي(
  

 ) بحباسيا واخخياسيا مً داخل وخاسج الخخفق ( :اإلاخخلٙت برامج٘يما يلي حذاو٥ اإلاٝشساث ؤلاحباسيت وؤلاخخياسيت لل

 

 إدارة األعًال انشراعيت بزَايح -أوال:

ما٥ الضساِيت )اإلاعخىي الثالث والشابْ(: بشهامجمٝشساث   -بداسة ألِا

 

 يقزراث إخباريت -1
  

 اإلاٝشساث ؤلاحباسيت اإلاىضحت بالجذو٥ الخالي. ظاِت مّخمذة مً 62يذسط الىالب 

 م
الرمز والرقم 
 الكودي

 المقـــــــرر

 عـــدد الســــاعات

 عممي نظري
ساعة 
 معتمدة

 3 2 2 نظرية اقتصادية جزئية  307أ ق ز   -1

 3 2 2 نظرية اقتصادية كمية   308أ ق ز   -2

 3 2 2 اقتصاديات اإلنتاج الزراعي     309أ ق ز   -3

 3 2 2 تسويق المنتجات الزراعية   310أ ق ز  -4

 3 2 2 اقتصاد قياسي )أ(  311أ ق ز   -5

 3 2 2 تحميل األسعار المزرعية  312أ ق ز   -6

 3 2 2 إدارة المزارع   428أ ق ز   -7

 3 2 2 تقييم المشروعات المزرعية   429أ ق ز   -8

 3 2 2 محاسبة تكاليف مزرعية 430أ ق ز   -9

 3 2 2 تمويل زراعي  431أ ق ز   -10

 3 2 2 بحوث عمميات 432أ ق ز  -11

 3 2 2 اقتصاد دولي 433أ ق ز   -12
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ما٥ الضساِيتبشهامج جابْ حذو٥ اإلاٝشساث ؤلاحباسيت لىالب   بداسة ألِا

 -مٝشساث بحباسيت مً خاسج البرهامج :-:زاهيا 

 )المستوى الثالث والرابع(

 م
الرمز والرقم 
 الكودي

 المقـــــــرر

 عـــدد الســــاعات

 عممي نظري
ساعة 
 معتمدة

 3 2 2 تموث البيئة بالمبيدات 427و ق ن  -13

 3 2 2 إنتاج محاصيل الحقل 309م ح ص  -14

 3 2 2 إنتاج الخضر 310ب س ن  -15

 3 2 2 الدواجنإنشاء مزارع  318أ ن ح  -16

 3 2 2 موضوعات مختارة ومتقدمة في عموم األلبان  421أ ل ب  -17

 3 2 2 تكنولوجيا الحفظ بالتبريد والتجميد 309ص ن ع  -18

 3 - 3 المشكمة السكانية 453أ ق ز  -19

 2 - 2 حقوق اإلنسان ع أ  ن* -20

 * ُ ؤ ن : ِلىم بوعاهيت

 ظاِاث مّخمذة 3باإللا٘ت بلى مٝشس جذسيب بىاْٜ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مٝشساث اخخياسيت -2

 

 اإلاىضحت بالجذو٥ الخالي.اإلاٝشساث مً ٜائمت  ظاِت مّخمذة  11يذسط الىالب 

 م

 الرمز 
 والرقم 
 الكودي

 المقــــــــــرر

 عــدد الســاعات

ساعة  عممي نظري
 معتمدة

 3 2 2 )أ( إحصاء اقتصادي  313أ ق ز  -1

 3 2 2 اقتصاديات الموارد المائية واألرضية  314أ ق ز  -2

 3 2 2 سياسة زراعية  315أ ق ز   -3

 2 - 2 إقتصاديات الدول العربية 318أ ق ز  -4

 3 2 2 (2إرشاد زراعي ) 327أ ق ز   -5

 2 - 2 تنمية اقتصادية زراعية  435أ ق ز   -6

 3 2 2 االقتصادي لي في التحميلاآلحاسب الاستخدام   436أ ق ز   -7

 3 2 2 تجارة  دولية زراعية 451أ ق ز  -8
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 األراضي وانًياِ بزَايح -ثاَيا:

 إلاياه )اإلاعخىي الثالث والشابْ(ألاساض ي وابشهامج مٝشساث 

 

 مٝشساث بحباسيت -1

م  مً ظاِت مّخمذة 62يذسط الىالب    (.1)اإلاٝشساث ؤلاحباسيت اإلاىضحت بالجذو٥ ٜس

 م
الرمز والرقم 

 الكودي
 المقـــــــرر

 عـــدد الســــاعات

 المتطلب السابق
 عملً نظري

ساعة 
 معتمدة

 لبرنامجأواُل: مقررات إجبارية من ا

  3 2 2 مورفولوجٌا وتقسٌم أراضى  308 أ ر ض -1

  3 2 2 (تربةمنرولوجٌا )معادن ال 309أ ر ض  -2

  3 2 2 كٌمٌاء أراضى 310أ ر ض  -3

  3 2 2 طبٌعة األراضً والعالقات المائٌة 311أ ر ض  -4

  3 2 2 تكوٌن األراضً 312أ ر ض  -5

  3 2 2 تكنولوجٌا األراضً 313أ ر ض  -6

  2 - 2 تطبٌقات الحاسب اآللً 417أ ر ض  -7

  3 2 2 خصوبة األراضى 418أ ر ض  -8

  3 2 2 غروٌات أراضى 419أ ر ض  -9

  3 2 2 تغذٌة النبات  420أ ر ض  -10

  3 2 2 صٌانة وخدمة الموارد األرضٌة والمائٌة 421ا ر ض  -11

  1 - 1 األسمدة والتسمٌد 422أ ر ض  -12

  3 2 2 دراسات خاصة 428أ ر ض  -13

 برنامجثانيُا : مقررات إجبارية من خارج ال

  3 2 2 مٌكروبٌولوجٌا أراضى 309م  ك ز  -14

  3 2 2 الماءكٌمٌاء  317ك ي ز  -15

  422ب س ن  -16
 زراعة وإنتاج الخضر المحمٌة

2 2 3  

  3 2 2 تصمٌم وتحلٌل تجارب زراعٌة 421م ح ص  -17

  3 2 2 إنتاج محاصٌل الحبوب والبقول  303م ح ص  -18

  3 2 2 موفسٌولوجٌا الن 138أ م ن  -19

  3 - 3 المشكلة السكانٌة 453أ ق ز  -20

  2 - 2 حقوق اإلنسان نع أ  -21

 ظاِاث مّخمذة. 3باإللا٘ت بلى مٝشس جذسيب بىاْٜ 
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 مٝشساث اخخياسيت -2

 

 اإلاىضحت بالجذو٥ الخالي.إلاٝشساث مً ٜائمت ا ظاِت مّخمذة  11يذسط الىالب 

 المقــــــــــرر الرمز والرقم الكودي م

 عــدد الســاعات

ساعة  عممي نظري
 معتمدة

 2 2 1 الزراعات الالأرضية  314أ ر ض  -1

 2 2 1 الزراعات العضوية والحيوية  315أ ر ض  -2

 3 2 2 استشعار عن بعد وتفسير الصور الجوية فى الزراعة 316أ ر ض  -3

 3 2 2 نظم الري والتسميد   423أ ر ض  -4

 2 2 1 تنمية األراضي الصحراوية 424أ ر ض  -5

 3 2 2 موارد مائية وأرضية  425أ ر ض  -6

 3 2 2 بيدولوجي  426أ ر ض  -7

 3 2 2 تغذية النبات فى األراضي الصحراوية تحت نظم الري الحديثة 427أ ر ض  -8
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اإلَتاج انحيواَي  بزَايح  -ثانثا: 

 وانذاخُي

 

 ذاحني )اإلاعخىي الثالث والشابْ(ؤلاهخاج الحيىاوي وال بشهامجمٝشساث 

 
 بحباسيتمٝشساث  -1

 مً وخذاث اإلاٝشساث ؤلاحباسيت اإلاىضحت بالجذو٥ الخالي. ظاِت مّخمذة 62يذسط الىالب  

 م
الرمز والرقم 

 الكودي
 المقـــــــرر

 عـــدد الســــاعات

 

 عملً نظري
ساعة 
 معتمدة

 -: برنامجمقررات إجبارٌة من ال-: أوال

 3 2 2 تغذٌة الحٌوان 308أ ن ح  -1

 3 2 2 فسٌولوجٌا التناسل والتلقٌح الصناعى 309أ ن ح  -2

 3 2 2 درار اللبنإفسٌولوجٌا النمو و 310أ ن ح  -3

 3 2 2 الغدد الصماء 311أ ن ح  -4

 3 2 2 فسٌولوجٌا الدواجن 312أ ن ح  -5

 3 2 2 تغذٌة الدواجن 313أ ن ح  -6

 3 2 2 تحسٌن وراثى للحٌوان والدواجن 314أ ن ح  -7

 3 2 2 نظم اإلنتاج الحٌوانى 420أ ن ح  -8

 3 2 2 فسٌولوجٌا األقلمة  421أ ن ح  -9

 3 2 2 تكوٌن وتحلٌل العالئق 422أ ن ح  -10

 3 2 2 التقنٌات الحدٌثة فى اإلنتاج الحٌوانى 423أ ن ح  -11

 3 2 2 فسٌولوجٌا المناعة وإنتاج البٌض 424أ ن ح  -12

 -: برنامجخارج المقررات إجبارٌة من -ثانٌا :

 3 2 2 مٌكروبٌولوجٌا تطبٌقٌة 412م ك ز  -13

 3 2 2 إنتاج محاصٌل العلف والمراعً 422م ح ص  -14

 3 2 2 ) متقدم (تحلٌل اللبن ومنتجاتهوكٌمٌاء  323أ ل ب   -15

 3 2 2 تكنولوجٌا اللحوم واألسماك 419ص ن ع   -16

 3 2 2 كٌمٌاء اإلنزٌمات 426ك ي ز  -17

 3 2 2 أمراض الحيوان والدواجن صحة حيوان -18

 3 - 3 المشكمة السكانية 453أ ق ز  -19

 2 - 2 حقوق اإلنسان ع أ ن -20

 ظاِاث مّخمذة. 3باإللا٘ت بلى مٝشس جذسيب بىاْٜ 
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 مٝشساث اخخياسيت -2

  

 اإلاىضحت بالجذو٥ الخالي.اإلاٝشساث مً ٜائمت ا ظاِت مّخمذة 11يذسط الىالب 

 المقــــــــــرر الرمز والرقم الكودي م

 عــدد الســاعات

ساعة  عممي نظري
 معتمدة

 3 2 2 رعاية ماشية المبن 315أ ن ح  -1

 2 2 1 رعاية ماشية المحم  316أ ن ح  -2

 3 2 2 إنتاج أغنام وماعز 425أ ن ح  -3

 3 2 2 تنشئة العجول الرضيعة  426أ ن ح  -4

 3 2 2 بيضإنتاج  427أ ن ح  -5

 3 2 2 إنشاء مزارع الدواجن 318أ ن ح  -6

 3 2 2 تفريخ وحضانة  319أ ن ح  -7

 3 2 2 إنتاج بدارى التسمين  428أ ن ح  -8
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 انبساتيــــــٍ بزَايح  -رابعا:

 

 عاجحن )اإلاعخىي الثالث والشابْ(الب بشهامجمٝشساث 

 
 مٝشساث بحباسيت -1

 مً وخذاث اإلاٝشساث ؤلاحباسيت اإلاىضحت بالجذو٥ الخالي. ظاِت مّخمذة 62يذسط الىالب 

 م
الرمز والرقم 

 الكودي
 المقـــــــرر

 عـدد السـاعات

 عملً نظري
ساعة 
 معتمدة

 -: برنامجمقررات إجبارٌة من ال-: أوال

 3 2 2 إنتاج الفاكهة مستدٌمة الخضرة 309ب س ن  -1

 3 2 2 إنتاج الخضر 310ب س ن  -2

 3 2 2 الحاصالت البستانٌةفً  دراسات خاصة 311ن ب س  -3

 3 2 2 تكنولوجٌا إكثار الحاصالت البستانٌة 312ب س ن  -4

 3 2 2 200بحث  313ب س ن  -5

 3 2 2 ) أ (الزهور ونباتات الزٌنة 319ب س ن  -6

 3 2 2 زٌارات مٌدانٌة وتقارٌر علمٌة 420ب س ن  -7

 2 2 1  متساقطةإنتاج فاكهة  421ب س ن  -8

 3 2 2 زراعة وإنتاج الخضر المحمٌة  422ب س ن  -9

 3 2 2 تداول وتخزٌن الحاصالت البستانٌة 423ب س ن  -10

 3 2 2 تربٌة حاصالت بستانٌة 424ب س ن  -11

 3 2 2 تنسٌق الحدائق والتنسٌق الداخلً 428ب س ن  -12

 -: برنامجمقررات إجبارٌة من خارج ال-ثانٌا :

 3 2 2 نظم الري والتسمٌد. 423أ ر ض  -13

 3 2 2 تسمٌد حٌوي 423م ك ز  -14

 3 2 2 المكافحة المتكاملة لمسببات أمراض النبات 408أ م ن  -15

 3 2 2 البستانٌة ٌلحاصمحشرات ال 424و ق ن  -16

 3 2 2 تكنولوجٌا منتجات الحاصالت البستانٌه 429ص ن ع  -17

 3 2 2 اقتصادٌات الحاصالت البستانٌة 452أ ق ز  -18

 3 - 3 المشكلة السكانٌة 453أ ق ز  -19

 2 - 2 حقوق اإلنسان ع أ ن -20

 ظاِاث مّخمذة. 3باإللا٘ت بلى مٝشس جذسيب بىاْٜ 
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 مٝشساث اخخياسيت-2

 

 اإلاىضحت بالجذو٥ الخالي.اإلاٝشساث مً ٜائمت  ظاِت مّخمذة 11يذسط الىالب 

 المقــــــــــرر والرقم الكوديالرمز  م

 عــدد الســاعات

ساعة  عممي نظري
 معتمدة

 3 2 2 فسيولوجيا نمو محاصيل الخضرو تغذية  315ب س ن  -1

 2 2 1 نظم إنتاج الخضر 316ب س ن  -2

نتاج تقاوي الخضر 425ب س ن  -3  3 2 2 تقنيات تربية وا 

 3 2 2 فسيولوجيا أشجار الفاكية 306ب س ن  -4

 3 2 2 تكنولوجيا ري وتسميد أشجار الفاكية 307ب س ن  -5

 2 2 1 إنتاج الفاكية في األراضي الصحراوية 308ب س ن  -6

 3 2 2 ) ب(الزىور ونباتات الزينة 319ب س ن  -7

 3 2 2 التشجير والبيئة 426ب س ن  -8

 2 2 1 تنسيق خاص 427ب س ن  -9

 ظاِاث مّخمذة. 3باإللا٘ت بلى مٝشس جذسيب بىاْٜ 
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 انتكُونوخيا انحيويت بزَايح  -خايسا:
 

 والشابْ( الخ٢ىىلىحيا الحيىيت )اإلاعخىي الثالث بشهامجمٝشساث 

 مٝشساث بحباسيت -1

 مً وخذاث اإلاٝشساث ؤلاحباسيت اإلاىضحت بالجذو٥ الخالي.ظاِت مّخمذة  62يذسط الىالب 

 المقـــــــرر الرمز والرقم الكودي م

 السـاعات عـدد

 ساعة معتمدة عممي نظري

 -: برنامجمقررات إجبارٌة من ال-: أوال

 3 2 2 الوراثة الجزيئية 306و ر ث  -1

 3 2 2 وراثة الطفرات 307و ر ث  -2

 3 2 2 الوراثة السيتولوجية  308و ر ث  -3

 3 2 2 زراعة األنسجةتكنولوجيا  319و ر ث  -4

    التحسين الوراثى فى الحيوان  434و ر ث  -5

 3 2 2 كيمياء بيولوجيا الجزئيات  428ك ي ز  -6

 3 2 2 (2كيمياء عضوية ) 309ك ي ز  -7

 3 2 2 (2كيمياء حيوية ) 314ك ي ز  -8

 3 2 2 كيمياء التمثيل الغذائى فى النبات 316ك ي ز  -9

 3 2 2 تقسيم بكتريا  303 ز كم  -10

 3 2 2 ميكروبيولوجيا تطبيقية  412 م ك ز -11

 3 2 2 فسيولوجيا الكائنات الدقيقة  413م ك ز  -12

 -:البرنامجخارج مقررات إجبارٌة من -: ثانٌا
 3 2 2 تربية نبات 305م ح ص  -13

 3 2 2 تصميم وتحميل التجارب الزراعية  421م ح ص  -14

 3 2 2  ميكروبيولوجيا الجبنكيمياء و   423أ ل ب  -15

 3 2 2 التكنولوجيا الحيوية فى أمراض النبات 421أ م ن  -16

 3 2 2 تموث البيئة بالمبيدات 427و ق ن  -17

نتاج الخضر المحمية 422 نب س  -18  3 2 2 زراعة وا 

 3 - 3 المشكمة السكانية 453أ ق ز  -19

 2 - 2 حقوق اإلنسان ع أ ن -20

 مّخمذة.ظاِاث  3باإللا٘ت بلى مٝشس جذسيب بىاْٜ 
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 مٝشساث اخخياسيت-2

  

ظاِت  3مً ٜائمت الاخخياساث اإلاىضحت بالجذو٥ الخالي ِلى ؤن حؽمل زالر مٝشساث )ظاِت مّخمذة و  11يذسط الىالب 

مً الىسازت وال٢يمياء الضساِيت واإلاي٢شوبيىلىحيا الضساِيت باإللا٘ت بلى جخفق ل٣ل مٝشس( بىاْٜ مٝشس في ١ل  مّخمذة

 في ؤخذ اإلاجاالث الثالر اإلاز٠ىسة.  ظاِت مّخمذة ( 2مٝشس مىاٜؽاث )

 م
الرمز والرقم 

 الكودي
 المقــــــــــرر

 عــدد الســاعات

ساعة  عملً نظري
 معتمدة

 3 2 2 الصناعات الغذائٌة تطبٌقات التقنٌة الحٌوٌة فى ب 410و ر ث  -1

 3 2 2 تطبٌقات التقنٌة الحٌوٌة فى التحسٌن الوراثى للحٌوان ت 410و ر ث  -2

 3 2 2 تطبٌقات التقنٌة الحٌوٌة فى مجال مكافحة أمراض النبات ث 410و ر ث  -3

 3 2 2 تطبٌقات التقنٌة الحٌوٌة فى المخلفات الزراعٌة ج 410و ر ث  -4

 3 2 2 كٌمٌاء البٌئة 315ك ي ز  -5

 3 2 2 كٌمٌاء طبٌعٌة حٌوٌة 320ك ي ز  -6

 421ك ي ز  -7
 كٌمٌاء المواد الملونة ومضادات األكسدة

2 2 3 

 3 2 2 الكٌمٌاء الخضراء 424ك ي ز  -8

 3 2 2 معالجة بٌولوجٌة لملوثات البٌئة  304م ك ز  -9

 3 2 2 مٌكروبٌولوجٌا تحوالت العناصر 308م ك ز  -10

 3 2 2 مٌكروبٌولوجٌا منطقة الجذور 310م ك ز  -11

 3 2 2 تخمرات مٌكروبٌولوجٌة 415م ك ز  -12

 2 - 2 مناقشات  3م 13
 

  يي
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 انصُاعاث انغذائيت واألنباٌ بزَايح -سادسا:

 

 ٔزيت )اإلاعخىي الثالث والشابْ(ج٢ىىلىحيا ِلىم ألا  بشهامجمٝشساث 

 
 مٝشساث بحباسيت-1

 مً وخذاث اإلاٝشساث ؤلاحباسيت اإلاىضحت بالجذو٥ الخالي.ظاِت مّخمذة و  62الىالب يذسط 

الرمز والرقم  م
 الكودي

 المقـــــــرر

 عـدد السـاعات

 عملً نظري
ساعة 
 معتمدة

 -: برنامجمقررات إجبارٌة من ال-: أوال

 3 2 2 تكنولوجٌا السكر والمنتجات الخاصة به 304ص ن ع  -1

 3 2 2 كٌمٌاء وتحلٌل األغذٌة 305ص ن ع  -2

 3 2 2 إدارة وتنظٌم مصانع حفظ األغذٌة 306ص ن ع  -3

 3 2 2 تكنولوجٌا الزٌوت والدهون الغذائٌة ومنتجاتها 417ص ن ع  -4

 3 2 2 تكنولوجٌا الحبوب ومنتجاتها 418ص ن ع  -5

 3 2 2 تكنولوجٌا اللحوم واألسماك ومنتجاتها  419ص ن ع  -6

 3 2 2 اللبنٌةالدهون تكنولوجٌا كٌمٌاء و 304أ ل ب  -7

 3 2 2 لوجٌا بروتٌنات اللبننوكٌمٌاء وتك 305أ ل ب  -8

 3 2 2 األلبان الخاصة والمستحدثات اللبنٌة 306أ ل ب  -9

 3 2 2 تكنولوجٌا جبن 414أ ل ب  -10

 3 2 2 المثلوجات اللبنٌةتكنولوجٌا  415أ ل ب  -11

 3 2 2 التخمرات اللبنٌة وااللبان المتخمرة 416أ ل ب  -12

 -: برنامجالخارج مقررات إجبارٌة من -: ثانٌا

 3 2 2 كٌمٌاء المضافات الغذائٌة والسموم 433ك ي ز   -13

 3 2 2 إنتاج المحاصٌل الصناعٌة 426م ح ص  -14

 3 2 2 اللبن إدرارالنمو وفسٌولوجٌا  310أ ن ح -15

 3 2 2 وتخزٌن الحاصالت البستانٌةتداول  423ب س ن  -16

 3 2 2 آفات مصانع األغذٌة 310و ق ن  -17

 3 2 2 مٌكروبٌولوجٌا تطبٌقٌة 412م ك ز  -18

 3 - 3 المشكلة السكانٌة 453أ ق ز  -19

 2 - 2 حقوق اإلنسان ع أ ن -20

 ظاِاث مّخمذة. 3باإللا٘ت بلى مٝشس جذسيب بىاْٜ 
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 مٝشساث اخخياسيت -2

 

اإلاىضحت بالجذو٥ الخالي  اإلاٝشساثمً ٜائمت ظاِت مّخمذة  11يذسط الىالب ِذد مً اإلاٝشساث حّاد٥  

 ِلى ؤن حؽمل جل٤ اإلاٝشساث مٝشساث مً ٠ال الخخففحن بالدعاوي. 

 م
الرمز والرقم 

 الكودي
 المقــــــــــرر

 عــدد الســاعات

ساعة  عملً نظري
 معتمدة

 أوالً : الصناعات الغذائٌة

 3 2 2 تكنولوجٌا الحفظ بالتجفٌف 311ص ن ع  -1

 2 2 1 تكنولوجٌا الزٌوت العطرٌة ومكسبات الطعم 316ص ن ع  -2

 3 2 2 تكنولوجٌا التخمرات الصناعٌة  420ص ن ع  -3

 3 2 2 ومنتجاتهاتعبئة وتغلٌف األغذٌة  424ص ن ع  -4

 -: ثانٌا: األلبان

 3 2 2 الرقابة الصحٌة والجودة والتشرٌعات اللبنٌة  308أ ل ب  -5

 3 2 2 تكنولوجٌا المنتجات الثانوٌة ومخلفات مصانع االلبان   417أ ل ب  -6

 3 2 2 اإلدارة الفنٌة لمصانع األلبان والمشروعات اللبنٌة 419أ ل ب  -7

 3 2 2 موضوعات مختارة متقدمة فى علوم األلبان 421أ ل ب  -8

 



 41 

 بزَايح  -سابعا:                

 انًحاصيم

 

 (اإلاداـيل )اإلاعخىي الثالث والشابْ بشهامجمٝشساث 

 مٝشساث بحباسيت -1

 مً وخذاث اإلاٝشساث ؤلاحباسيت اإلاىضحت بالجذو٥ الخالي. ظاِت مّخمذة  62يذسط الىالب 

 م
الرمز والرقم 

 الكودي
 المقـــــــرر

 عـدد السـاعات

 عملً نظري
ساعة 
 معتمدة

 -:برنامجمقررات إجبارٌة من ال-: أوال

 3 2 2 إنتاج محاصٌل الحبوب والبقول 303م ح ص  -1

 3 2 2 إنتاج محاصٌل األلٌاف والزٌت والمصبغات 304م ح ص  -2

 3 2 2 متقدم تربٌه النبات 305م ح ص  -3

 3 2 2 الحشائش ومقاومتها 306م ح ص  -4

 3 2 2 والتكثٌف الزراعً الدورة الزراعٌة 416م ح ص  -5

 3 2 2 طرق تحسٌن المحاصٌل 417م ح ص  -6

 3 2 2 بٌئة المحاصٌل الحقلٌة 307م ح ص  -7

 3 2 2 إنتاج محاصٌل السكر والعلف  418م ح ص  -8

 3 2 2 دراسات خاصة وندوة  419م ح ص  -9

 3 2 2 استغالل األراضً المستصلحة وزراعتها  420م ح ص  -10

 3 2 2 إكثار وجودة  التقاوي  308م ح ص  -11

 3 2 2 تصمٌم وتحلٌل التجارب الزراعٌة 421م ح ص  -12

 -:برنامجاخارج مقررات إجبارٌة من -: ثانٌا

 3 2 2 هندسة زراعٌة  442أ ر ض  -13

 3 2 2 كٌمٌاء عضوٌة حٌوٌة 422ك ي ز -14

 3 2 2 أمراض محاصٌل الحقل 310أ م ن  -15

 3 2 2 رى وصرف  443أ ر ض  -16

 3 2 2 المقننات المائٌة 104أ ر ض  -17

 3 2 2 المكافحة المتكاملة لمسببات األمراض 408أ م ن  -18

 3 - 3 المشكلة السكانٌة 453أ ق ز  -19

 2 - 2 حقوق اإلنسان ع أ ن -20

 ظاِاث مّخمذة. 3باإللا٘ت بلى مٝشس جذسيب بىاْٜ 
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 مٝشساث اخخياسيت -2

 اإلاىضحت بالجذو٥ الخالي. اإلاٝشساثمً ٜائمت  ظاِت مّخمذة 11يذسط الىالب  

 م
 والرقم الرمز 
 الكودي

 المقـــــــرر

 عـدد السـاعات

 وحده عممي نظري

 3 2 2 إنتاج محاصٌل العلف والمراعى 422م ح ص  -1

 3 2 2 علم نباتات المحاصٌل الحقلٌة وتقسٌمها 310م ح ص  -2

 3 2 2 موضوعات مختارة باللغة اإلنجلٌزٌة 423م ح ص  -3

 3 2 2 تخطٌط برامج الحاسب اآللً 311م ح ص  -4

 3 2 2 تربٌة المحاصٌل المقاومة 424م ح ص  -5

 3 2 2 المحاصٌل الصناعٌةإنتاج  426م ح ص  -6

 3 2 2 الماء وعالقته بالمحاصٌل 312م ح ص  -7

 3 2 2 نتاج محاصٌل الغذاء إ 313م ح ص  -8

 3 2 2 حصاد وتخزٌن وتداول المحاصٌل  314م ح ص  -9

 2 2 1 التقنٌات الحدٌثة فى تحسٌن المحاصٌل  427م ح ص  -10

 2 2 1 تقٌٌم نواتج التربٌة 428م ح ص  -11

 2 2 1 نظم إنتاج المحاصٌل 315م ح ص  -12

 

 

 

 

 



 42 

  

يكافحت اآلفاث وأيزاض بزَايح  -ثايُا:                 

 انُباث

 

 لىباث )اإلاعخىي الثالث والشابْ(م٣ا٘دت آلا٘اث وؤمشاك ا بشهامج مٝشساث 

 

 مٝشساث بحباسيت -1

 مً وخذاث اإلاٝشساث ؤلاحباسيت اإلاىضحت بالجذو٥ الخالي. ظاِت مّخمذة  62يذسط الىالب 

 م
الرمز والرقم 

 المقـــــــرر الكودي

 عـدد السـاعات

 وحده عملً نظرى

 -: برنامجإجبارٌة من ال مقررات-أوال :

 3 2 2 أمراض نبات بكتٌرٌة 304أ م ن  -1

 3 2 2 أمراض نبات فطرٌة 305أ م ن  -2

 3 2 2 فحص وتشخٌص أمراض النبات  306أ م ن  -3

 3 2 2 أمراض نبات فٌروسٌة   407أ م ن  -4

 3 2 2 المكافحة المتكاملة لمسببات أمراض النبات 408أ م ن  -5

 3 2 2 أمراض نبات غٌر معدٌة   409أ م ن  -6

 3 2 2 حشرات اقتصادٌة )أ(   306و ق ن  -7

 3 2 2 مبٌدات اآلفات الزراعٌة  315و ق ن  -8

 3 2 2 عملٌات النحالة وآفات وأمراض نحل العسل 318و ق ن  -9

 3 2 2 حشرات اقتصادٌة )ب(  420و ق ن  -10

 3 2 2 سمٌة مبٌدات 426و ق ن  -11

 3 2 2 أكاروس ونٌماتودا 432و ق ن  -12

 -: برنامجال خارج  مقررات إجبارٌة من-ا :ثانٌ

 3 2 2 مٌكروبٌولوجٌا منطقة الجذور 310م ك ز  -13

 3 2 2 تقنٌات تربٌة وإنتاج تقاوي الخضر 425ب س ن  -14

 3 2 2 التشجٌر والبٌئة 426ب س ن  -15

تغذٌة النبات فى األراضى الصحراوٌة تحت ظروف الرى  427أ ر ض -16
 الحدٌثة 

   

 3 2 2 إنتاج محاصٌل العلف والمراعً 422م ح ص  -17

 3 2 2 كٌمٌاء حٌوٌة تطبٌقٌة 434ك ي ز  -18

 3 - 3 المشكلة السكانٌة 453أ ق ز  -19

 2 - 2 حقوق اإلنسان ع أ ن -20

 ظاِاث مّخمذة. 3باإللا٘ت بلى مٝشس جذسيب بىاْٜ 
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 مٝشساث اخخياسيت -2

اإلاىضحت بالجذو٥ الخالي ِلى ؤن  اإلاٝشساثمً ٜائمت ا ظاِت مّخمذة 11يذسط الىالب ِذد مً اإلاٝشساث حّاد٥ 

 حؽمل جل٤ اإلاٝشساث مٝشساث مً ٠ال الخخففحن بالدعاوي. 

 م
الرمز والرقم 

 الكودي
 المقــــــــــرر

 عــدد الســاعات

 وحده عملً نظري

 3 2 2 مورفولوجى وتقسٌم حشرات   307و ق ن  -1

 3 2 2 فسٌولوجً الحشرات 308و ق ن  -2

 3 2 2 آفات مصانع األغذٌة 310و ق ن  -3

 3 2 2 حشرات ناقلة لألمراض 311و ق ن  -4  

 3 2 2 مبٌدات فطرٌة  313و ق ن  -5

 3 2 2 أسس مكافحة اآلفات  314و ق ن  -6

 3 2 2 طبٌة وبٌطرٌةآفات  316و ق ن  -7

 3 2 2 مكافحة حٌوٌة  422و ق ن  -8

 3 2 2 أمراض حشرات 423و ق ن  -9

 3 2 2 مكافحة مٌكروبٌة   424و ق ن  -10

 3 2 2 تلوث البٌئة بالمبٌدات   427و ق ن  -11

 3 2 2 مقاومة اآلفات لفاعلٌة المبٌدات  428و ق ن  -12

 3 2 2 ملكات نحل العسلتربٌة وتلقٌح    434و ق ن  -13

 2 - 2 مناقشات 435و ق ن  -14

 3 2 2 أمراض محاصٌل الحقل 310أ م ن  -15

 3 2 2 أساسٌات أمراض النبات  311أ م ن  -16

 3 2 2 أمراض زراعات محمٌة 312أ م ن  -17

 3 2 2 تقسٌم الفطرٌات الممرضة للنبات 313أ م ن  -18

 3 2 2 البستانٌةأمراض المحاصٌل  314أ م ن  -19

 3 2 2 فسٌولوجٌا الكائنات الممرضة 315أ م ن  -20

 3 2 2 توكسٌنات فطرٌة 416أ م ن  -21

 3 2 2 األوبئة وتوقعات حدوث األمراض النباتٌة 417أ م ن  -22

 3 2 2 فطرٌات التربة وأمراض الجذور 418أ م ن  -23

 3 2 2 أمراض نباتات الخضر 419أ م ن  -24

 3 2 2 ما بعد الحصادالبكترٌا  420ن  أ م -25

 3 2 2 التكنولوجٌا الحٌوٌة فى أمراض النبات  421أ م ن  -26

 3 2 2 العالقة بٌن النبات والمسببات المرضٌة 422أ م ن  -27

 2 - 2 مناقشات 427أ م ن  -28
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 خٚث١مٗ ع١بعبد اٌى١ٍٗ ٌمجٛي اٌطالة ثبٌى١ٍ
 

ٝا للٝاهىن  م٢خب وجيعيٞ الٝبى٥ بالجامّاث  التى يدذدها  بىاءا ِلى الٝىاِذ 1972لعىه  49يخم ٜبى٥ الىالب الجذد ٘و

يٝىم م٢خب خيث   ١ل ِام مً بحن الىالب  الحاـلحن ِلى الثاهىيت الّامت واإلاّاهذ الّليا والخابْ لىصاسه الخّليم الّالي 

 ٣لياث وبٝا لؤلِذاد التي خذدتها مجالغ الجامّاث ويخد٢م في رل٤ جيعيٞ الجامّاث بخىصيْ الىالب ِلي ال

 مجمُى الذسحاث ل٣ل ٜىاُ . 

 .الخىصيْ الجٕشافي للىالب 

  –مً ؤهم ؼشوه الٝبى٥ ب٣لياث الضساِه 

خيث ؤهه ؤجم دساظت ماده ال٢يمياء والٙحزياء وألاخياء  ) ِلىم (ي٢ىن الىالب خاـال ِلى الثاهىيه الّامه الٝعم الّلمي – 1

. 

لىم بيئيت  – 2  يم٢ً ٜبى٥ والب الٝعم الّلمي اإلاخإدب خيث ؤن الىالب ؤجم دساظت ماده ال٢يمياء والٙحزياء وحيىلىحيا ِو

ٜبلذ ال٣ليه والب مىصِه مً م٢خب الخىدعيٞ مً ٜعم الشيالياث وخيث ان هاالء  2013/2014في الّام الجامعي 

لي للجامّاث  مْ  الىالب لم يذسظىا ماده الاخياء ٘الا٘ذ ال٣ليه مٝشس بيىلىجي لهاالء الىالب وبٝا ل٢خاب اإلاجلغ ألِا

 . الاججاه لخّذيل الئدت ال٣ليت

                                                                       
 لخدىيل الىالب ٣ليتوزيٝه ظياظاث ال

 ويخم جدىيل الىالب ١الخالي

باليعبه للىالب اإلاعخجذيً يٙخذ م٢خب جيعيٞ الجامّاث ِٝب ١ل مشخلت مً مشاخل الخٝذم للىالب الحاـلحن ِلى 

  www.tansik.egyروهيا  ِلي مىْٜ م٢خب الخيعيٞ للح٢ىمه الال٢تروهيت الثاهىيه الّامه زالزه ؤيام لخدىيل الىالب ال٢ت

٠ما يخىش الىالب بىديجه الخدىيل , وارا لم يخم٢ً الىالب مً الخٝذم للخدىيل خال٥ الٙتره اإلاز ٠ىسة ٘يم٢ىه ان يخٝذم 

ؤهه ليغ مً خٝه الحفى٥ ِلي بيان خاله ويخم ججميْ هزه الالخماظاث ال٣ليه التي جم جشؼيده لها خيث بلى بالخماط 

 % وجشظلها الجامّه للمىا٘ٝه مً م٢خب الخيعيٞ وحّلً الىديجه للىالب . 10 تداخل ١ل حامّه في خذود وعب

 ؤوال : الخدىيل الى ال٣ليت ) للىالب الجذد ٘ٝي(

 مً خال٥ ؼئىن الىالب اإلاش٠ضيت بالجا -
ً
 مّت .الخدىيل مش٠ضيا

 حّشك الحاالث ِلى مجلغ ال٣ليت  للىٍش  فى ٜبىلها . -

 حّخمذ مً الاظخار  الذ٠خىس ِميذ ال٣ليت . -

 يىلب ملٚ الىالب مً ال٣ليت اإلادى٥ منها . -

 وابْ جدىيل واظديٙاء بياهاجه . بىلْ  يعخىفى الىالب الؽشوه اإلااهلت للٝبى٥  -

 يعخىفى ؼشوه الٝيذ والدسجيل . -

ٝا للٝىاِذ التى يفذس بها ٜشاس مً اإلاجلغ ج -زاهيا : ٝبل ال٣ليت الىالب الزيً جم جدىيلهم مً ١لياث حامّيت مىاٌشة ٘و

لى الىالب اإلادى٥ مً ؤداء الامخدان فى بّن اإلاٝشساث الذساظيت بّذ احشاء , وفى هزه الحالت يجىص ؤن يّٙى  للجامّاث ألِا

ت ألاٜعام الّلميت اإلاخخفت ِو شلها ِلى لجىت  ؼئىن الخّليم والىالب  بال٣ليت ومىا٘ٝت مجلغ مٝاـتِلميت بمّ٘ش

 ال٣ليت ومجلغ ؼئىن الخّليم والىالب  بالجامّت ِلى ماحاء باإلاٝاـت.

 الخدىيل مً ال٣ليت  -ا :لثزا

 للىالب ما بّذ اإلاعخىي ألاو٥  -1 

 داسة ؼئىن الىالب للخدىيل الى  ١ليت مىاٌشة او ٔحر مىاٌشة بيخٝذم الىالب بىلب الحفى٥ ِلى بيان خالت  مً  -

 يدفل الىالب ِلى مىا٘ٝت ال٣ليت اإلاشاد الخدىيل بليها . -

 ج٢خب مز٠شة مً و٠يل ال٣ليت لؽئىن الىالب  للّشك ِلى ِميذ ال٣ليت للمىا٘ٝت . -

http://www.tansik.egy/
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 ىا٘ٝت ِلى جدىيله .خحن اإلاىا٘ٝت يخم ِمل  اخالء وٗش للىالب زم يشظل  ملٙه الى ال٣ليت اإلا -

٘يم٢ً للىالب الىاجححن ظىاء هجاخا ١امال ؤو  –اإلاعخىي الثاوى والثالث والشابْ –باليعبه للىالب الٝذامي _ 2

ب امهيٝذلخِلي بياهاث خاله  ىابمىاد ؤن يدفل ليها وفي خاله بالخدىيل  ىالل٣ليه اإلاىاٌشه في الجامّه التي ئش

 .  ميخم جدىيله ااإلاىا٘ٝه ِليه

ه ألاولي ب٣ليه ٔحر مىاٌشه ظىاء في حامّخه ؤو حامّه ؤخشف _ 3 ب في الخدىيل بلي الٜٙش ؤما برا ١ان الىالب ئش

يؽتره ؤالي٢ىن مٙفىال ؤو مً الخاسج وؤن ي٢ىن ٜذ خفل ِلي الحذ ألادوي للٝبى٥ بهزه ال٣ليه في ظىه خفىله ِلي 

 . الثاهىيه الّامه

 
 لمالخٍاث وبسؼاداث جشاعى ِىذ الدسجي

 

ذ ٘ةن الخىبيٞ العليم  0000ِضيضي الىالب يديذ ل٤ هٍام العاِاث اإلاّخمذة  الّذيذ مً اإلاضايا وفى هٙغ الٜى

 -لهزا الىٍام يعخلضم جىبيٝا دٜيٝا للخّليماث آلاجيت:

للخخففاث يٝىم الىالب ؤوال باالهتهاء مً دساظت اإلاٝشساث ؤلاحباسيت خال٥ اإلاعخىي ألاو٥ والثاوى )اإلاشخلت اإلااهلت 

 الشئيعيت والتى جبذؤ الذساظت بها مً اإلاعخىي الثالث(.

وخذاث ( مً جل٤ اإلااهلت  9لاللخداٛ بإخذ الخخففاث الثماهيت يؽتره ِلى الىالب اجمام دساظت زالزت مٝشساث )

ب الخخفق به باإللا٘ت الى مٝشسيً ) برهامجلل ٞ ٜىاِذ جىٍيمآ بشهامجحنوخذاث ( مً  6الزي ئش ِمليت  خشيً )م٘ش

 ( ولب  جىحه جخفق سئيس ى (.4اإلاخخلٙت وهمىرج ) بالبرامج الالخداٛ 

الشئيس ى الزي سشح له )مٝشساث اإلاعخىي الثالث  برهامجيم٢ً للىالب حسجيل ودساظت بّن اإلاٝشساث مً ال

ىلىبت )الثالزت اإلا برهامجوالشابْ ( ورل٤  خال٥ دساظخه باإلاعخىي الثاوى بؽشه اظخ٢ما٥ اإلاخىلباث الخاـت بمٝشساث ال

خشيً ( واحخياصه بىجاح لذساظت اإلاٝشساث الاوليت )مخىلب آ بشهامجحنباإللا٘ت بلى مٝشسيً مً  للبرهامجمٝشساث اإلااهلت 

 ظابٞ(.

باليعبت لدسجيل اإلاٝشساث  فى الٙفل الذساس ى ألاو٥ مً اإلاعخىي ألاو٥ البذ ؤن يخم رل٤ خال٥ ألاظبُى ألاو٥ مً 

ولً يعمذ بّذ رل٤ بةحشاء هزه الّملياث  00بت للحزٗ وؤلالا٘ت يخم رل٤ فى اإلاىاِيذ اإلادذدةبذايت الذساظت وباليع

ت جدذيذ ؤِذاد الىالب فى ١ل مٝشس دساس ى.  لماها لحعً اهخٍام الذساظت فى هزا الٙفل وظِش

%  والب ختى 50 الحذ ألادوى لّذد الىالب اإلاسجلحن فى اإلاٝشساث ؤلاحباسيت الّامت ) اإلاعخىي ألاو٥ ( ال يٝل ًِ

% والب 25وباليعبت للمٝشساث الاخخياسيت الّامت )اإلاعخىي الثاوى ( ال يٝل ِذد الىالب ًِ  000يخم جذسيغ هزه اإلاٝشساث 

لى الىالب مشاحّت ألاٜعام اإلاخخفت بخذسيغ اإلاٝشساث ختى يخإ٠ذ مً ألاٜعام التى لم  ختى يعمذ بخذسيغ اإلاٝشس ِو

  حعخىفى الحذ ألادوى للخذسيغ.

يجب ِلى حميْ الىالب  الالتزام بدعليم اظخماسة حسجيل اإلاٝشساث بلى اداسة ؼئىن الىالب فى اإلاىِذ اإلادذد خيث 

 لً يعمذ مىلٝا بدعليم الاظخماسة بّذ اإلاىِذ اإلادذد لزل٤.

٥ مشة ) حسجيل الىالب  إلاٝشس اخخياسي مّحن يخدخم مّه اجمام هزا اإلاٝشس ختى ولى لم يجخاصه الىالب بىجاح مً ؤو 

 ؤي ال يجىص حٕيحره بمٝشس آخش(, ول٢ً يعخمش الىالب فى حسجيله ودساظخه ختى يىجح ٘يه.

خحن خال٥ ظىىاث الذساظت  ;باليعبت لىٜٚ الٝيذ ٚ ٜيذ الىالب إلاذة ظيخحن مخخاليخحن ؤو مخٜٙش إلاجلغ ال٣ليت  ٜو

بال٣ليت برا جٝذم الىالب بّزس مٝبى٥ يمىّه مً الاهخٍام فى الذساظت وفى خالت المشوسة يجىص إلاجلغ الجامّت صيادة مذة 

ٚ الٝيذ .  ٜو

خحن إلاجلغ ال٣ليت ٜبى٥ ِزس الىال ;باليعبت لؤلِزاس اإلاشليت ب ًِ ِذم دخى٥ الامخدان مشجحن مخخاليخحن ؤو مخٜٙش

ت زالثت.  خال٥ ظىىاث الذساظت بال٣ليت. وفى خالت المشوسة يجىص إلاجلغ الجامّت مىذ الىالب ٘ـش
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 الشظىم الذساظيت للىالب اإلاعخجذ

 م2016 -2015ابخذاءا مً الّام الجامعى 

 اٌج١بْ خ١ٕٗ لشػ
 اٌزٕف١ز٠خ ٌمبْٔٛ رٕظ١ُ اٌدبِؼبداٌشعَٛ اٌّمشسح ثبٌالئسخ أٚال : 

 سعُ اٌى١ٍخ ـــــ 50

 سعُ ارسبد 10 ـــــ

 خذِبد هج١خ 5 ـــــ

 رب١ِٓ مذ اٌسٛادس ـــــ 25

 فٕذٚق ِغبػذح اٌطالة ـــــ 50

 إٌؼء  اٌؾجبة ٚفٕذٚق اٌز٠ًّٛ األٍ٘ٝ ٌشػب٠خ 20 -

 إخّبٌٝ اٌجٕذ) أٚال ( 36 25

 رسقً ِٓ خ١ّغ اٌطالة (ٌسغبة اٌخذِبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ) ثمشاس ِدٍظ اٌدبِؼخ ثب١ٔب : 

 رسغ١ٓ اٌّخزجشاد ٚاٌّىزجبد 40 ـــــ

 اٌدبِؼ١خجطبلخ ِمبثً إػذاد ٚهجبػخ اٌ 5 ـــــ

 دػُ ِٛاسداألٔؾطخ اٌطالث١خ ثبٌدبِؼخ  30 ــــ-

 دػُ لبػبد اإلهالع   30 ـــــ

 دػُ ٌسغبة فٕذٚق رىبفً هالة اٌدبِؼخ  10 ـــــ

 ICTPرط٠ٛش خذِبد رىٌٕٛٛخ١ب اٌّؼٍِٛبد  20 ــــ

 إخّبٌٝ 135 ـــــ

 سعَٛ خذِبد هالث١خثبٌثب : 

 ٌقبٌر فٕذٚلبٌخذِبد اٌطالث١خ 20 ـــــ

 ٌزسغ١ٓ ا١ٌّضح  اٌزأ١ٕ١ِخ ٠ٚٛسد ٌقٕذٚق اٌزىبفً االخزّبػٝ ٌطالة اٌدبِؼخ  5 ـــــ

 إخّبٌٝ اٌجٕذ ثبٌثب   25 ــــ

 االخّبٌٝ 196 25ـ

 

  يادي والب ال٣لياث الّمليت وألاٜعام الىٍشيت التى ججشي ٘يها  دساظاث مّمليت ِىذ ٜيذ الىالب

 ( حىيهاث جذْ٘ مشة واخذة.3ٜذسه ) وجإمحن ؤدواث  ألاو٥ سظم مخخبراث عخىي باإلا

 20.00  ْ٘الشظىم الجامّيت .حىيه ٜيمت وابْ خذمت حّليميت يلفٞ ِلى ؤرن د 

  حىيت .108.00يعذد والب اإلاعخىياث الثاوى والثالث والشابْ سظىم دساظيت ٜذسها 

  م  جىبٞ الشظىم الذساظيت اإلاىضحت بالجذو٥ العابٞ ِلى حميْ  2016/2017اِخباسا مً الّام الجامعى

 م (. 25/8/2015اإلاعخىياث الذساظيت ) ٜشاس مجلغ الجامّت بخاسيخ 
 

 لىالببيٝاٗ ٜيذ ا

 خاالث بيٝاٗ ٜيذ الىالب

 الخجىيذ لخإديت الخذمت الّع٢شيت . 

 الاظخذِاء للخذمت الّع٢شيت والاخخياه بالٝىاث اإلاعلحت . 

 مشا٘ٝت الضوج للّمل بالخاسج باليعبت للىالباث اإلاتزوحاث . 

 . -جٝاسيش وبيت مّخمذة  –اإلاشك الىىيل الزي يعخلضم ِالحا  وىيال  

ايت الىٙل    باليعبت للىالباث اإلاتزوحاث .خاالث ِس

 سجً الىالب ألخ٣ام ٜمائيت . 

ى٥ الىالب الىا٘ذيً   مً بالدهم ألظباب ٜهشيت . جإخش ٜبى٥ الىالب بال٣ليت ؤو جإخش ـو

ٚ ٜيذ الىالب  "يجىص إلاجلغ ال٣ليت ؤن  69وجدذد اإلاادة  مً الالئدت الخىٙيزيت لٝاهىن جىٍيم الجامّاث مذة ٜو

خحن خال٥ ظنى الذساظت فى ال٣ليت برا جٝذم بّزس مٝبى٥  يىٜٚ ٜيذ الىالب إلاذة ظيخحن دساظيخحن  مخخاليحن ؤو مخٜٙش

ٚ الٝيذ "  .يمىّه مً ؤلاهخٍام فى  الذساظت , وفى خالت المشوسة يجىص إلاجلغ الجامّت صيادة مذة ٜو
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زاس  ٜبى٥ ألِا

ِزاس "برا جخلٚ الىالب  ًِ دخى٥ ؤلامخدان مً الالئدت الخىٙيزيت لٝاهىن جىٍيم الجامّاث ٜبى٥ ألا  80وجدذد اإلاادة 

خحن  خحن  مخخاليخحن ؤو مخٜٙش بّزس ٜهشي يٝبله مجلغ ال٣ليت ٘ال يدعب ٔيابه سظىبا بؽشه ؤال يضيذ الخخلٚ ًِ ٘ـش

ت زالثت للىالب , ويّخبر  خال٥ ظنى الذساظت بال٣ليت, ويجىص فى خالت المشوسة بٝشاس مً مجلغ الجامّت مىذ ٘ـش

 يب ًِ الامخدان بٕحر ِزس مٝبى٥ ساظبا بخٝذيش لّيٚ حذا  " .الىالب اإلاخٕ

 .  زاس مً ِذم دخى٥ الامخدان ٜبل بذء الامخداهاث ؤو ؤزىاءها  جٝبل ألِا

   زاس اإلاشليت التى جشد مً خاسج البالد بؽشه اِخمادها مً الٝىفليت اإلافشيت اإلاخخفت ووسودها يجىص ٜبى٥ ألِا

 ٜبل ؤو ؤزىاء الامخداهاث.

 ِِٝذ لجان امخداهاث للىالب اإلاشض ى خاسج ال٣ليت ِذا اإلاشض ى باإلاعدؽٙى الجامعى .م ذ 

 ؼشوه ٜبى٥ الؽهاداث اإلاشليت 

حن . .1  اليّخذ بالؽهاداث اإلاشليت ؤو الىبيت مً ؤوباء خفـى

 جٝشيش الحاالث اإلاشليت مً اإلاعدؽٙى الجامعى بؽهادة وبيت مّخمذة . .2

 يّخذ بؽهادة الٝىمعيىن الىبى الّام . .3

 ججىيذ الىالب

  جدذد مذة الخذمت الّع٢شيت ؤلالضاميت الّاملت  إلاذة ظيخحن للحاـلحن ِلى الؽهاداث اإلاخىظىت  ؤو ٘ٛى

 .(1980لعىت  127مً ٜاهىن ؤوال  ب 4اإلاخىظىت ؤوؤيت ؼهاداث ؤخشي مّادلت لها  مً الخاسج )مادة 

  ذ حن يجىص جإحيل الخذمت الّع٢شيت ؤلالضاميت الّاملت  للذساظت ٜو العلمللىلبت الىٍاميحن واإلاىدعبحن اإلاخٙٔش

ب  ؤوال مً ٜاهىن 8للذساظت ورل٤ لححن خفىلهم ِلى اإلااهل الذساس ى الزي ؤحلذ لهم الخذمت بعببه .) مادة 

 (.1980لعىت  127

 يجىص جإحيل الخذمت الّع٢شيت ؤلالضاميت الّاملت لىلبت ١لياث حامّاث حمهىسيت مفش الّشبيت  واإلاّاهذ الّليا  

واإلاذاسط وما يّادلها فى داخل الجمهىسيت ؤو فى الخاسج بؽشه ؤال جضيذ ظً الىالب  خال٥ ٘ترة الخإحيل ًِ زماهيت 

ت النهائيت الحذ ألاٜص ى ؽشون ِاما ,وبرا بلٖ ظً الىالب فى الٜٙش بلى نهايت الّام اظخمش جإحيل ججىيذه  ِو

لى الذساس ى بؽشه ؤال يخجاوص ظً الىالب الثالزحن ِاما وظخ ت ؤؼهش باليعبت لىلبت ١لياث حامّت ألاصهش , ِو

الىالب اإلااحل ججىيذه فى حميْ ألاخىا٥ جٝذيم هٙعه بلى مىىٝت الخجىيذ والخّبئت اإلاخخفت خال٥ زالزىن يىما مً 

لى حميْ ِمذاء ال٣لياث واإلاّاهذ ومذيشي وهٍاس اإلاّاهذ  جاسيخ صوا٥ العبب إلاّاملتهم ججىيذيا بما يعخدٝىن , ِو

ىاـل الذولت فى الخاسج ببآل مىىٝت الخجىيذ والخّبئت بٙفل واإلا ذاسط ومشا٠ض الخذسيب  ومً فى خ٢مهم  ٜو

خفىله ِلى الىالب مً ال٣ليت ؤو اإلاّهذ ؤو اإلاذسظت ؤو مش٠ض الخذسيب التى ؤحلذ خذمخه بعبب الخداٜه بها ؤو 

ه العً . ) مادة   (.1980لعىت  127ج  ؤوال مً ٜاهىن 8اإلااهل الذساس ى ؤو مجشد بلٔى

  جلتزم ١لياث الجامّاث اإلافشيت وال٣لياث ألاصهشيت واإلاّاهذ الّليا واإلاذاسط ومايّادلها التى ج٢ىن مذة الذساظت بها

ظيخحن ؤو ؤ٠ثر بّذ الثاهىيت الّامت ومايّادلها بةِذاد سجالث خاـت بإِما٥ الخجىيذ يٝيذ بها ؤظماء الىلبت 

اإلاّاهذ واإلاذاسط بدعليم مىاوٞ الخجىيذوالخّبئت ٠ؽىٗ بإظماء هاالء بالعىىاث النهائيت وجٝىم ال٣لياث و 

ام حلىظهم . ) مادة   (.1980لعىت  127مً ٜاهىن  17الىالبت هٍاميحن ومىدعبحن ؤٜس

  آلاجيت بّذ ؤداء الشظىم اإلاٝشسة ٜاهىها :حّىى وصاسة الذ٘اُ الؽهاداث- 

 . ؼهادة باالظخثىاء مً الخذمت الّع٢شيت والىوىيت 

 . ؼهادة باإلِٙاء مً الخذمت الّع٢شيت والىوىيت 

 . ؼهادة بخإحيل الخذمت ؤلالضاميت 

 . ؼهادة جإديت الخذمت الّع٢شيت 
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 .  ؼهادة باالهتهاء مً خذمت الاخخياه 

 همىرج بخإحيل الخذمت ؤلالضاميت. -1

 همىرج بإن الٙشد جدذ الىلب ألحل مّحن . -2

 بىاٜت الخذمت الّع٢شيت والىوىيت , ويّمل بالؽهادة والىمارج  وال جفٗش هزه الؽهاداث والىمارج بال بّذ جٝذيم

خت ختى نهايت ألاحل اإلادذد لها . ) مادة   (.1980لعىت  127مً ٜاهىن  45اإلاٜا

 -  يّاٜب بالسجً مذة الجٝل ًِ زالر ظىىاث والجضيذ ًِ ظبْ ظىىاث ١ل ٘شد ملضم بإداء الخذمت الّع٢شيت

 يٞ الٕؾ ؤو بخٝذيمه معدىذاث باولت جخالٚ الحٝيٝت .خاو٥ الخخلق مً الخذمت بىش جخلق ؤو 

  ويّاٜب بالّٝىبت هٙعها ١ل مً حىب ؤو خاو٥ ِمذا ججىيب ٘شد للخذمت الّع٢شيت ؤو اظخثىائه منها ؤو جإحيل

ججىيذه بٕحر خٞ ظىاء بأٙا٥ بدساج اظمه فى ال٢ؽٗى والسجالث والبىاٜاث ؤو خز٘ه ؤوبلا٘خه بليها دون وحه 

 (.1980لعىت  127مً ٜاهىن  50ء ببياهاث ١اربت . ) مادة خٞ ؤو باإلدال

 ماء الخٙخيؾ بةداسة الخجىيذ والخّبئت وؤُ٘ش الخجىيذ والخّبئت باإلاداٍ٘اث خٞ الخٙخيؾ ِلى  ي٢ىن أِل

سجالجالخجىيذ وملٙاث الىلبت بالجامّاث واإلاّاهذ الّليا ورل٤ للخا٠ذ مً جىٙيز ألاخ٣ام الىاسدة بهزا الٝاهىن 

 (.1980لعىت  127مً ٜاهىن  56والٝشاساث الفادسة جىٙيزا له . ) مادة 

ام الجلىط باالمخداها  ثحّليماث بخفىؿ ؤٜس

 م حلىط خاؿ به يىضح اإلا ٝشساث التى ظٗى يادي الامخدان ٘يها ومىاِيذها وسٜم اللجىت)الٝعم( ل٣ل والب ٜس

 اإلاّٝذ ويشاعى الخّليماث آلاجيتواإلاشاٜبت وسٜم 

م الجلىط والخإ٠ذ مً ؤنها مىابٝت للمىاد التى جم حسجيلها  -1 ِلى حميْ الىالب مشاحّت اإلاٝشساث اإلاسجلت بٜش

 ومشاحّت بداسة ؼئىن الىالب فى خالت وحىد ؤي اخخالٗ.

م الجلىط ومىابٝخه بجذو٥ الامخدان الّام )اإلاّلً  -2 ذ وجاسيخ الامخدان ل٣ل مٝشس واإلاذون بٜش الخإ٠ذ مً مِى

 بال٣ليت( ومشاحّت بداسة ؼئىن الىالب فى خالت وحىد اخخالٗ.

ِلى الىالب الخإ٠ذ مً م٣ان الامخدان ل٣ل مادة مً خيث الٝعم واإلاشاٜبت واإلاّٝذ الخاؿ به خيث ؤن م٣ان  -3

م الجلىط ل٣ل مادة.  الامخدان الخاؿ بالىالب مشجبي بٜش

 مذة الامخدان الخدشيشي ل٣ل مٝشس دساس ى ظاِخان. -4

 ِمليت ؤلاسؼاد ألا١اديمى

لىجاح جىبيٞ هٍام العاِاث اإلاّخمذة والزي يديذ للىالب خشيت اخخياس اإلاٝشساث الذساظيت التى جخٙٞ مْ ميىله الّلميت 

ذساجه الصخفيت ٘البذ ؤن يخ ىا٘ش هٍام بسؼاد ؤ١اديمى يٝىم به العادة ؤِماء هيئت الخذسيغ بال٣ليت بهذٗ مّاوهت ٜو

ى٥ بلى الاخخياساث اإلاثلى للمٝشساث الذساظيت والخخففاث الشئيعيت التى جالئمه.  الىالب فى الـى

مليت ؤلاسؼاد ألا١اديمى ؤخذ الخىىاث ألاظاظيت التى جممً ِالٜت حامّيت صحيدت بحن ؤِماء هيئت الخذسيغ  ِو

والىالب, ي٢ىن اإلاشؼذ خاللها الٝذوة العليمت خيث جمثل جىحيهاجه وبسؼاداجه العبل الصحيدت إلاعحرة الىالب الّلميت 

 خال٥ دساظخه الجامّيت.

يبذؤ هٍام ؤلاسؼاد ألا١اديمى بترؼيذ ألاٜعام للمشؼذيً ألا١اديميحن الشأبحن فى مماسظت هزا ؤلاسؼاد خيث يخم جىصيْ 

يهم وبٝا للىٍام الزي يٝشسه مجلغ ال٣ليت خيث يعلم ل٣ل مشؼذ ٜائمت بإظماء الىالب اإلاٝشس ؤؼشا٘ه ِليهم الىالب ِل

اث اظخٝبا٥ الىالب )العاِاث اإلا٢خبيت ( بديث جخم ِمليت ؤلاسؼاد  ِلى ؤن يٝىم العادة اإلاشؼذون ألا١اديميىن بخدذيذ ؤٜو

ذ اإلاىاظب لّملياث الدسجيل والحزٗ وؤلالا٘ ت للمٝشساث الذساظيت ؤلاحباسيت والاخخياسيت و٠زل٤ إلاىاٜؽت ؤي فى اإلاِى

 مؽ٢الث يىد الىالب بظدؽاسة مشؼذه ألا١اديمى لحلها.
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 الخّشيٚ الّملى لئلسؼاد ألا١اديمى -1

 يّٗش ؤلاسؼاد ألا١اديمى بإهه ِمليت لخباد٥ اإلاّلىماث بحن اإلاشؼذ والىالب ٘ٙى لىء الخىُى ال٢بحر فى الخياساث اإلاىحىدة

ت ٠يٙيت الاخخياس العليم, ودوس اإلاشؼذ ألا١اديمى هى بسؼاد الىالب مً خال٥  بذليل ال٣ليت ٘ةن الىالب فى خاحت ماظت إلاّ٘ش

 جباد٥ ألا٣٘اس, الاظئلت, الخٙهم, الفبر والزي ي٢ىن دوسه هى هجاح الىالب فى خياجه الا١اديميت.

, وفى ؤلّٚ الحاالث مشة واخذة ١ل ٘فل دساس ى خال٥ الّام هزا الخباد٥ للمّلىماث بحن اإلاشؼذ والىالب يجب ؤن يدذر

ألا١اديمى. وخال٥ اإلاٝابلخحن يجب جدذيذ مجمىِت اإلاٝشساث ومىاِيذها وجشحْ ؤهميت هزا الخدذيذ لخلبيت اإلاخىلباث 

 يت.الشئيعيت, هزه ؤلاخخياساث جبنى ِلى ؤظاط ٜذساث الىالب ألا١اديميت ٠زل٤ لخىميت شخفيخه وبهخماماجه اإلاهى

ٚ ألا١اديمى ؤو الصخص ى للىالب فى اإلاىاِيذ اإلادذدة للعاِاث اإلا٢خبيت.  وظي٢ىن اإلاشؼذ ألا١اديمى مخىاحذا إلاىاٜؽت اإلاٜى

ومً حهت ؤخشي ٘ةن اإلاشؼذ ال يٝذم اإلاّلىماث ؤو يىضح الٝىاِذ واللىائذ الجامّيت ٘ٝي ول٢ىه ي٢ىن معاِذا فى الخٕلب 

ذ ي٢ىن اإلاشؼذ ؤيما هى ؤو٥ بوعان يعمْ إلاؽا١ل الىالب, ِىذما يخدٝٞ رل٤ ٘ةن ِلى اإلاؽا١ل اإلاخّلٝت بالجامّت ٜو

مهمت اإلاشؼذ هى جىحيه الىالب بلى اإلا٣ان اإلاىاظب الزي يم٢ً ؤن يخىلى خل اإلاؽ٣لت . ّ٘مليت ؤلاسؼاد حّخبر بمثابت هٍام 

مليت ؤلاسؼ اد ألا١اديمى ِمليت مضدوحت ٘الىالب لئلهزاس اإلاب٢ش وال يم٢ً ؤن يدل اإلاشؼذ  مدل اإلاعدؽاس اإلاخخفق ِو

اليؽي يجّل اللٝاءاث مْ اإلاشؼذ ؤ٠ثر بهخاحيت ٘ةرا ١ان الىالب يعإ٥ حعائالث ٔحر صحيدت ٘ةن جباد٥ اإلاّلىماث 

لى اإلاشؼذ جز٠ش ؤن الىالب يجب ؤن يّخٝذ ؤهه مفذس الىصح  بؽٙا٘يت وبىلىح ) ؤو٥ الىشيٞ لئلسؼاد الىاجح(. لً جخم, ِو

 ذ وؤو٥ الىشيٞ لزل٤ هى ٘خذ الباب وبىلىح لخباد٥ اإلاّلىماث .الّٙا٥  الجي

 سظالت ِمليت ؤلاسؼاد ألا١اديمى -2

ّاله بحن الىالب وال٣ليت ومىهجها الذساس ى مً  بن سظالت ؤلاسؼاد ألا١اديمى ِلى معخىي ال٣ليت هى بيجاد ِالٜت خيىيت ٘و

حر اإلاىاسد والخبراث المشوسيت لئلسؼاد ألا١اديمى اإلا  ثالى. خال٥ ج٘ى

 بخخياس الخخفق الشئيس ى والخخىيي لترجيب اإلاٝشساث ومىاِيذها.-

ىبت ٠زل٤ ألاوؽىت والتى جاد- ي٢ىن ي بالىالب لئلِخماد ِلى هٙعه وؤن اإلاعاِذة فى الخخىيي للهذٗ اإلانهى / الحياة اإلأش

 ٜادسا ِلى ؤخز ٜشاسه ومثابشا إلظخ٢ما٥ الحفى٥ ِلى دسحخه الّلميت.

 مً اإلاشؼذيً ألا١اديميحن والىالب لخىىيش ألاداء وسظم العياظاث.جلٝى اإلاّلىماث -
 

 ؤهذاٗ ؤلاسؼاد ألا١اديمى -3

بن مٙهىم ؤلاسؼاد ألا١اديمى فى بواسه الىاظْ ليغ ٘ٝي مجشد الدسجيل ٘اإلاشؼذ ألا١اديمى يجب ؤن يبنى ِالٜت مخفلت مْ 

ليه ٘هى  ت بةخخياحاث الىالب وؤلاسؼاد ألا١اديمى له الىالب  ٘هى واحهت معئىلت جمثل ال٣ليت بمعخىي مّحن, ِو ألا٠ثر مّ٘ش

 ِذة ؤهذاٗ:

ت ٜيمت الخجشبت الجامّيت. .1  جىحيه الىالب إلاّ٘ش

 بمذاد الىالب باإلاّلىماث الصحيدت ًِ ال٣ليت, العياظت الخّليميت, اإلاىاسد والبرامج الذساظيت. .2

 الىالب. جدذيذ ألاهذاٗ الخّليميت وجدذيذ خىت حّليميت جخىا٠ب مْ بخخياحاث .3

 ؤٜلمت الىالب مْ الجى الجامعى. .4

 جٝذيم الىالب إلاخخلٚ الىٍم. .5

 جذِيم بم٣اهياث الىالب باليعبت إلاجاالتهم الشئيعيت. .6

 بِذاد ٜائمت اإلاٝشساث اإلااهلت خال٥ الٙترة الضمىيت اإلاىلىبت ) الخىت الذساظيت(. .7

الذساظيت خاسج مجا٥ الخخفق معاِذة الىالب ِلى جىظيْ ٜاِذة اإلاّلىماث لذيهم مً خال٥ اإلاٝشساث  .8

 الشئيس ى.

 الىٍش فى ٘شؿ الّمل اإلاخاخت واخخياحاتها. .9

 مخابّت وجٝييم جٝاسيش جٝذم الىالب خال٥ دساظاتهم. .10
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 معاِذة الىالب لخدعحن مهاساتهم الذساظيت للخٕلب ِلى الفّىباث ألا١اديميت التى جٝابلهم. .11

 الخاـت.ِىذ المشوسة معاِذة الىالب ِلى الخّامل مْ مؽا١لهم  .12

 معاِذة الىالب ِلى ؤلاظخّذاد للذخى٥ بلى ظٛى الّمل. .13

 معئىلياث وواحباث ودوس اإلاشؼذ ألا١اديمى -4

 بٌهاس ؤلاهخمام الفادٛ بىجاح الىالب بمعاِذتهم فى جدٝيٞ ؤهذا٘هم الخّليميت 

 . بٌهاس اإلاعاِذة والاهخمام بةخخياحاث الىالب 

 ٝابلت الىالب.مشاحّت وجدذيذ بياهاث السجل ألا١اديمى ٜبل م 

  ؤلاإلاام بالعياظاث وؤلاحشاءاث الجامّيت وخاـت ما يخّلٞ بالخخفق و٠زل٤ مشاحّت الخىي والعياظاث

 العابٝت وجدبّها بفىسة مىخٍمت والتى ِلى ؤظاظها جبنى ١ا٘ت اإلاجهىداث لبىاء الخىت الذساظيت للىالب.

  ت ؤحىذة الّام الجامعى والخيبه للمىاِيذ النهائيت ل٣ل  بحشاء مشجبي بالدسجيل.مّ٘ش

  ت مٙاجيذ مىٍىمت اإلاّلىماث والٝذساث لذي الىالب و٠يٚ يىٙز بليها ويعاِذ ِلى بىاء معخٝبل الىالب مّ٘ش

 ألا١اديمى.

  معاِذة الىالب فى جخىيي بشهامجه الذساس ى بؽشح ١ل ما يخخق بالخخفق, اإلاخىلب العابٞ, جخابْ دساظت

 ج الذساس ى اإلاىاظب.اإلاٝشساث, مدخىياث اإلاٝشساث, البرهام

 .اِخماد البرهامج الذساس ى للىالب 

  بخىاـل الّالٜت ألا١اديميت يم٢ً للمشؼذ معاِذة الىالب فى اجخار ٜشاساجه وجدمل معئىليت الٝشاس خيث ال

خباس ِىذ ؤخز ٜشاسه.  يعخىيْ اإلاشؼذ ألا١اديمى ؤخز الٝشاس للىالب ول٢ىه يّىى الخياساث ليإخزها الىالب فى الِا

 شلها ِلى الىالب  ومّاوهت الىالب فى ؤلا٘ادة منها .ؤلاإلا  ام بمىاسد الجامّت, خذماتها, معاِذتها ِو

  حصجيْ الىالب ِلى اإلاؽاس٠ت فى ألاوؽىت الىالبيت فى مخخلٚ معخىياتها , جخفق, الٝعم, ال٣ليت, الجامّت

 خيث حّخبر اإلاؽاس٠ت مٙخاح لخألٚ الىالب مْ ال٣ليت.

  ىٗ ِلى ١ل ما يىشؤ مً اإلاؽاس٠ت فى الىذواث و وسػ الّمل التى جىٍمها الجامّت لخىميت مهاساث ؤلاسؼاد والٜى

 جىىيش العياظاث وؤلاحشاءاث و الاخخياحاث.

 حعهيل الاجفا٥ بحن الىالب ومخخلٚ الجهاث راث الفلت بةخخياحاجه داخل الجامّت 

 .جخىيي الجذو٥ الذساس ى للىالب 

 .ذ ومخابّت الخٝذم الذساس ى للىالب  ـس

 ىليذ  ألاهذاٗ اإلاهىيت للىالب .ج 

 .ا٠دعاب بجفاالث مدؽّبت ومهاساث مٙيذة 

 .اإلاداٍ٘ت ِلى ظشيت اإلاّلىماث والسجل ألا١اديمى للىالب بال فى خالت مىا٘ٝت الىالب ٠خابت 

 .ذساث وبخخياحاث الىالب هشظت اإلاّلىماث واإلاالخٍاث والخٝاسيش اإلاشجبىت بخّذد وخىي ٜو  جبىيب وجىٍيم ٘و

  الىالب ِلى الخٝييم الزاحى الذوسي.جدٙحز 

 معئىلياث وواحباث ودوس الىالب -5

ؤبىائىا الىالب ... ل٢م دوس اظاس ى فى ِمليت الاسؼاد الا١اديمي ّ٘لي٢م جْٝ معئىليت مخابّت الخٝذم الذساس ي وولب 

يدٝٞ ؤهذا٢٘م الىفيدت و الخىحيه مً اإلاشؼذ ألا١اديمي الزي يٝذم اإلاعاِذة لخىىيش الخىي الذساظيت ل٢م بما 

ت وهجاح , ولخدٝيٞ ؤ٠بر ِائذ مً  وومىخاج٢م فى خياة ِمليه هاجحت بّذ معاِذج٢م فى اخخياس بشامج٢م الذساظيت بعِش

 مٝابالث الاسؼاد الا١اديمي يجب ؤن حعخّذ لهزه اإلاٝابالث باجباُ الخىىاث الخاليت : 
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 ٜبل سئيت اإلاشؼذ الا١اديمي  5-1

o  ت العاِاث اإلا٢خبيت للمشؼذ الا١اديمي  .مّ٘ش

o  ذ مْ اإلاشؼذ الا١اديمي ويٙمل ؤن ج٢ىن اإلاٝابالث ِلى ألاٜل مشة ١ل ٘فل دساس ى وؤن ججتهذ فى جدذيذ اإلاِى

 .جدذيذ هزه اإلاىاِيذ مب٢شا ً 

o  ا٠خب ١ل الدعائالث و الاهخماماث التى حؽٕل٤ ًِ جىحه٤ الذساس ي واخمشها م٤ّ فى اإلاٝابلت الا١اديميت. 

o  ,ساحْ سجل٤ ألا١اديمي حيذا ً , هزا السجل يؽشح ل٤ ١ل ما يدخاحه الٝعم و ال٣ليت و الجامّت مً مخىالباث

 مي ِنها . لْ ِالمت ممحزة ِلى ؤي بىذ جشاه ٔحر واضحا ً لدعإ٥ مشؼذٟ الا١ادي

o . ٜم باِذاد وجدمحر مّلىماث صحيدت وبياهاث مشجبىت بما جدخاحه ٜبل احخما٤ِ مْ مشؼذٟ الا١اديمي 

 ؤزخاء اإلاٝابلت 5-2

o  اخمش م٤ّ اإلالٚ الذساس ي ل٣ل مٝشس و٠زل٤ ٜائمت ؤظئلخ٤. 

o شاخت مشؼذٟ الا١اديمي   .ؤِي ٢٘شة واضحت ًِ ؤهذا٤٘ الذساظيت و اإلاهىيت و ؤؼٟش بؽٙا٘يت ـو

o  لْ مىِذا ً معتهذ٘ا ً للخخشج و اظدؽش مشؼذٟ ٘يه. 

o ؤن جذسظه فى الٙفلحن  اِمل مْ مشؼذٟ الا١اديمي ل٣ى جمْ بشهامجا ً دساظيا ً مْ حذو٥ دساس ي جىٙيزي إلاا جخىي

 .الذساظيحن الخاليحن 

o ٤ سئيت واضحت ِما ؤوشح حميْ ألاظئلت التى جخىش ببال٤ , ٘اإلاشؼذ الا١اديميى يعخىيْ اإلاعاِذة ِىذما ي٢ىن لذي

 .جشيذ 

 مٝابالث اإلاخابّت 5-3

o  اجبْ ما يىص ى به مشؼذٟ الا١اديمي. 

o  اجفل ؤو اسظل ال٢تروهيا ً إلاشؼذٟ الا١اديمي ؤي ؤظئلت او اظخٙعاساث الا٘يت. 

o  ؤخبر مشؼذٟ الا١اديمي بالخٕحراث الهامت ببرهامج٤ الذساس ي التى ٜذ جازش ِلى ادائ٤ ؤو ؤهذا٤٘ الذساظيت. 

o  ٠ً مخإ٠ذا ً ؤه٤ جٙهم بىلىح ١ا٘ت اإلاخىلباث للخخشج ِلى معخىي الٝعم وال٣ليت والجامّت. 

o ا اإلاىاِيذ الحشحت و النهائيت وهى ِادة جيؽش فى لىخت الٝعماباألحىذة   ٠ً ملما   .لذساظيت وخفـى

o  جى٘ي٤ٝ ؤو ياخش لا٘ت ؤو خزٗ ؤي مٝشس دساس ي دون الشحُى إلاشؼذٟ الا١اديمي ٜذ يدعبب فى ِذم بالجيس ى ؤن

 .جخشح٤ 

o  اوص ئ لىٙع٤ ملٙا ً لالسؼاد الا١اديمي جىلْ به وسخ مً ١ل اإلاعدىذاث اإلاشجبىت بديث ججذ لىٙع٤ احابت ظشيّت

  .لدعائالج٤

o  بل ١ل ش ئ ؤهذ اإلاعئى٥ ألاو٥ ًِ جدمل معئىليت جٝذم٤ الذساس ي , الىصح , الاسؼاد اداسة هامت للىجاح ول٢ً ٜو

 هجاخ٤ .
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          خبِؼخ  ا١ٌّٕب 

 و١ٍخ اٌضساػخ  
 

 (1ّٔٛرج )

  ث١بْ ل١ذ هبٌت 

 ث١بٔبد ٠سشس٘ب اٌطبٌت  ... ٚرشاخغ ِٓ ٚالغ ٍِف اٌطبٌت 
 

 .................. اٌذ٠بٔخ:...............     اٌدٕغ١خ :................ إٌٛع : روش/ أٔثٝ........................................اعُ اٌطبٌت : 

 فظخ: .....................ربس٠خ ا١ٌّالد: .................................... خٙخ ا١ٌّالد:.................... ِشوضِمغُ:................... ِسب

 ...............   ربس٠خ اإلفذاس:..........................ثطبلخ)ؽخق١خ/ػبئ١ٍخ(     سلُ :...................................   لغُ : ...........

 ........................   سلُ اٌز١ٍفْٛ: ............................................................................ػٕٛاْ اٌطبٌت: ...............

 ..............................................................................................................................اٌّؤً٘ اٌسبفً ػ١ٍٗ: .

 .......................اعُ ٚاٌذ اٌطبٌت: ............................................................................ فٕبػزٗ ٚػٕٛأٗ: ...........

 .............ٕٛأٗ: ....................ٌطبٌت: ........................................................................ فٕبػزٗ ٚػاعُ ٌٚٝ أِش ا

 رٛل١غ اٌّشاخغ :                                                           رٛل١غ اٌطبٌت: 
 

 

 :ث١بٔبد رسشس٘ب اٌى١ٍخ

 
 اٌشلُ اٌّٛزذ  ٌٍطبٌت                                      

 اٌشلُ اٌزد١ٕذٜ : ............................

 ..ثطبلخ رد١ٕذ سلُ       /             /            ِشوض/لغُ................ ِٕطمخ رد١ٕذ: ......................................

 رٛل١غ اٌّخزـ: ........................................    ................... ِىبفأح رفٛق: ..........

 خٛائض :.......................................

 رأد٠ت: .......................................

 

 زبٌخ ل١ذ اٌطبٌت ٚاٌشعَٛ اٌذساع١خ
 

اٌؼبَ 

 اٌدبِؼٝ

اٌّغزٜٛ اٌذساعٟ 

 اٌّم١ذ ثٗ 

 سعَٛ اٌؾٙبدح األف١ٍخ  سعَٛ ثبٌؼٍّخ األخٕج١خ   سعَٛ ٚرأ١ِٕبد ثبٌؼٍّخ اٌّقش٠خ  زبٌخ اٌم١ذ 

سلُ لغ١ّخ  ربس٠خ اٌغذاد خ١ٕٗ ١ٍُِ

 اٌغذاد

سلُ ٚربس٠خ  اٌّجٍغ

 اٌغذاد

سلُ ٚربس٠خ  اٌّجٍغ 

 اٌغذاد 
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 خبِؼخ  ا١ٌّٕب

 و١ٍخ اٌضساػخ  

 ( 2ّٔٛرج )                                             

 هٍت رغد١ً ِمشساد                                              
 

 اٌغ١ذ األعزبر اٌذوزٛس / ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌؾئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة

 رس١خ ه١جخ ٚثؼذ،،،

 ......................................................................................   ِمذِٗ ٌغ١بدرىُ اٌطبٌت /

 : سلُ ِٛزذ

 

  اٌفقً اٌذساعٟ اٌثبٟٔ 2006/2007اٌؼبَ اٌدبِؼٟ  ..............................  اٌّغزٜٛ :
    .............................. رخقـ فشػٝ :  ..............................    رخقـ سئ١غٟ:

 

 سخبء رغد١ً اٌّمشساد اٌزب١ٌخ :
 

وٛد اٌّمشس ٚسِض 

 اٌمغُ 

اعُ 

 اٌّمشس 

ػذد 

 اٌٛزذاد 

 َٛ٠

 االِزسبْ 

ِٛػذ اٌّسبمشح 

 إٌظش٠خ 

ِٛػذ اٌذسط 

 اٌؼٍّٝ 

رٛل١غ اٌمغُ 

 اٌّخزـ 

     

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 

 ٚرفنٍٛا ثمجٛي فبئك االززشاَ،،،،
 اعُ اٌّشؽذ األوبد٠ّٟ           

         

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

اٌمغُ:    سلُ ر١ٍفْٛ اٌطبٌت     رٛل١غ اٌطبٌت 

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

اٌزٛل١غ:        200رسش٠شاُ فٝ :     /     /    

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

 

ٍِسٛظةةخ: ٠دةةت لةةشاءح اٌزؼ١ٍّةةبد اٌّذٚٔةةخ خٍةةف االعةةزّبسح ثب٘زّةةبَ ززةةٝ ال رزؼةةشك خطزةةه اٌذساعةة١خ 

 أٚ اإلٌغبء ٌٍزؼذ٠ً

  

      

 اعزٍّذ األفً،

 رٛل١غ ِغئٛي ؽئْٛ اٌطالة 
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     خبِؼخ ا١ٌّٕب     

 و١ٍخ اٌضساػخ    
 

 (4ّٔٛرج )

 إعمبه ِمشساد 
 

 

 اٌغ١ذ األعزبر اٌذوزٛس/ ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌؾئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة

 

 رس١خ ه١جخ ٚثؼذ،،،
 

 ..................................................................................................................................ِمذِٗ ٌغ١بدرىُ اٌطبٌت : 

 
 

 سلُ ِٛزذ  ٌٍطبٌت :

 

 اٌفقً اٌذساعٝ: .......................................اٌّغزٜٛ: ................................... اٌؼبَ اٌدبِؼٝ ................................... 

 

 رخقـ فشػٝ : ...........................................  رخقـ سئ١غٝ : ...............................................

 سخبء إعمبه
 

وٛد اٌّمشس 

 ٚسِض اٌمغُ  

 

 اعُ اٌّمشس )اٌزؼذ٠ً اٌّطٍٛة(

رٛل١غ اٌمغُ  ِٛػذ اٌذسط اٌؼٍّٝ إٌظش٠خِٛػذ اٌّسبمشح 

 اٌّخزـ

 
 اٌغبػخ  ا١ٌَٛ

 ِٓ : اٌٝ  

 اٌغبػخ  ا١ٌَٛ 

 ِٓ : اٌٝ 

       

       

       

       

 

 ٚرفنٍٛا ثمجٛي فبئك اإلززشاَ،،،،
 اعُ اٌّشؽذ األوبد٠ّٝ          رٛل١غ اٌطبٌت

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

 اٌزٛل١غ.         

  200رسش٠شاُ فٝ :     /     /    
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  ث١بْ ِزبثؼخ زبٌخ دساع١خ                 خبِؼخ ا١ٌّٕب 

 و١ٍخ اٌضساػخ  
 

  سلُ ِٛزذ.............................................................   اٌطبٌت /

 

 ( ٚزذح 52)         اٌّغزٜٛ األٚي ٚاٌثبٔٝ )اٌّمشساد اإلٌخجبس٠خ(  1
 

اٌشلُ اٌىٛدٜ  َ

 ٚاٌمغُ

ِزبثؼخ ِمشس  ٚزذح اعُ اٌّمشس

 )ٔدبذ/سعٛة(

 ِالزظبد اٌزشاوّٝ

        

         3 (1و١ّ١بء ػن٠ٛخ ) 102ن ٞ ص  1

ٔجةةبد صساػةةٟ )ِٛسفٌٛٛخ١ةةب ٚرؾةةش٠ر  101أ َ ْ  2

 ٚرمغ١ُ(

4         

         3 ز١ٛاْ صساػٝ ػبَ 101ٚ ق ْ  3

         3 ٚساثخ )ػبَ( 101ٚ س س  4

         3 ١ِىشٚث١ٌٛٛخ١ب صساػ١خ ػبِخ 201َ ن ص  5

         3 (1و١ّ١بء ز٠ٛ١خ ) 203ن ٞ ص  6

         2 ف١ض٠بء ٚأسفبد خ٠ٛخ 102أ س ك  7

         2 ِجبدئ ػٍُ االلزقبد 101أ ق ص  8

         3 أعبع١بد ػٍَٛ األسامٟ 205أ س ك  9

         2 أعبع١بد فٕبػبد غزائ١خ 101ؿ ْ ع  10

         2 أعبع١بد ػٍَٛ األٌجبْ 101أ ي ة  11

         3 أعبع١بد اإلٔزبج اٌس١ٛأٟ ٚاٌذاخٕٝ 101أ ْ ذ  12

         2 ِجبدئ فٝ ػٍُ اإلزقبء اٌزطج١مٟ 204أ ق د  13

         3 زؾشاد ػبَ 202ٚ ق ْ  14

         2 اخزّبع س٠فٝ 102أ ق ص  15

         2 أعبع١بد اٌّسبف١ً 101َ ذ ؿ  16

         2 رؾش٠ؼبد ٚلٛا١ٔٓ صساػ١خ 102َ ذ ؿ  17

         3 أعبع١بد اٌجغبر١ٓ 101ة ط ْ  18

         1 زبعت آٌٝ 101ع أ  19

         3 ِغبزخ ٚسٜ  102أ س ك  20

         1 ٌغخ إٔد١ٍض٠خ 102ع أ  21

اٌّدّٛع          سفذٖ

 اٌزشاوّٝ

 اٌزمذ٠ش         ساخؼٗ

 ** اٌغ١بة ثؼزس ِمجٛي ٠شفذ ثبٌٍْٛ األزّش 
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  ث١بْ ِزبثؼخ زبٌخ دساع١خ                   خبِؼخ  ا١ٌّٕب
 و١ٍخ اٌضساػخ  
 

  سلُ ِٛزذ                   .............................................................   اٌطبٌت /

 ( ٚزذح 15)                                 اٌّغزٜٛ األٚي ٚاٌثبٟٔ )اٌّمشساد االخز١بس٠خ(  -2
 

 

 َ اٌّدبي
اٌشلُ اٌىٛدٜ 

 ٚاٌمغُ
 ٚزذح اعُ اٌّمشس

 ِالزظبد اٌزشاوّٝ ِزبثؼخ ِمشس )ٔدبذ/سعٛة(

        

بٖ
١ّ

اٌ
ٚ 

ٟ
م

سا
أل
ا

 

         3 اٌزس١ٍالد اٌى١ّ١بئ١خ ٌألسامٟ  103أ س ك  1

         3 رٍٛس األسامٟ ٚاٌّبء ٚإٌجبد 206أ س ك  2

         3 زفع ٚف١بٔخ األسامٟ  207أ س ك  3

 ً
ف١

سب
ٌّ

ا
 

         3 إٌجبد( بٔجبد صساػٟ )ع١ىٌٛٛخ١ 103أ َ ْ   1

         3 إٔزبج ِسبف١ً اٌسمً  102َ ذ ؿ  2

         3 أعبع١بد رشث١خ ٔجبد  105َ ذ ؿ  3

ٓ
ر١

غب
ٌج

ا
 

 

         3 أعبع١بد إٔزبج اٌخنش  202ة ط ْ  1

         3 أعبع١بد إٔزبج اٌفبوٙخ  203ة ط ْ  2

         3 أعبع١بد إٔزبج ٔجبربد اٌض٠ٕخ اٌطج١خ ٚاٌؼطش٠خ  204ة ط ْ  3

ٝ
خٕ

ذا
اٌ
ٚ
 ٝ

أ
ٛ١

س
اٌ
ج 

زب
إلٔ

ا
 

         3 أعبع١بد سػب٠خ اٌس١ٛاْ ٚاٌذٚاخٓ  202أ ْ ذ  1

         3 أعبع١بد سػب٠خ دٚاخٓ  203أ ْ ذ  2

         3 أعبع١بد فغ١ٌٛٛخ١ب اٌس١ٛاْ ٚاٌذٚاخٓ 204أ ْ ذ  3

         3 أعبع١بد رغز٠خ ز١ٛاْ ٚدٚاخٓ  206أ ْ ذ  4

         3 ٔظُ اإلٔزبج  207أ ْ ذ  5

خ 
ز٠

غ
أل
 ا
َٛ

ػٍ

ْ
ثب

أل
ٚا

 

         3 و١ّ١بء ٚرس١ًٍ اٌٍجٓ ِٕٚزدبرٗ 102أ ي ة  1

         3 األ١ّ٘خ اٌغزائ١خ ٚاٌقس١خ ٌألٌجبْ 203أ ي ة  2

         3 ١ِىشٚث١ٌٛٛخ١ب األغز٠خ  102ؿ ْ ع 3
ب 
خ١

ٌٛ
ٛ
ىٕ

ٌز
ا

٠خ
ٛ١

س
اٌ

 
         3 و١ّ١بء رس١ٍ١ٍخ  204ن ٞ ص  1

         3 أعبع١بد ٚساثخ رطج١م١خ  109ٚ س س  2

         3 ا١ٌّىشٚثبد اٌقذ٠مخ  202َ ن ص  3

١خ
ػ

سا
ٌض

 ا
سح

دا
إل
ا

 

         3 الزقبد صساػٟ )ِذخً ( 103 صأ ق  1

         3 (1إسؽبد صساػٟ ) 205 صأ ق  2

         3 الزقبد٠بد ِٛاسد هج١ؼ١خ ٚث١ئ١خ  206أ ق ص  3

ك 
شا

أِ
ٚ
د 

فب
٢

 ا
سخ

بف
ِى

د
جب
ٌٕ

ا
 

         3 أعبع١بد اٌّج١ذاد  203ٚ ق ْ  1

         3 أعبع١بد ٔسً اٌؼغً ٚدٚدح اٌسش٠ش  204ٚ ق ْ  2

         3 ث١ئخ ٚأزؾبس ِغججبد أِشاك إٌجبد  125أ َ ْ  3

         3 ٔجبد صساػٟ )فغ١ٌٛٛخٝ ٔجبد( 203أ َ ْ  4

         سفذٖ 
اٌّدّٛع 

 اٌزشاوّٟ

 اٌزمذ٠ش         ساخؼٗ 

 

 )أدٜ اٌزذس٠ت فٝ ف١ف (                ٌزشاوّٟ)          (( ٚزذح        اٌذسخخ: )              (   اٌزمذ٠ش: )              ( ا2اٌزذس٠ت اٌق١فٝ األٚي )

 زالثا ً : ٜىاِذ ِامت
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 بحشاءاث  ٜيذ الىالب اإلاعخجذيً

ٝا لجذو٥ صمنى يىلـْ جٝىم ؤلاداسة الّامت  -1 يْ ال٢ؽٚ الىبى ِلى والب الجامّت الجذد ٘و للخذماث الىبيت بخٜى

ـــت ؤلاداسة الّامـــت للخـــذماث الىبيـــت ويـــخم ال٢ؽـــٚ الىبـــى بفـــالت ألاوؽـــىت خلـــٚ ١ليـــت الىـــب, ويـــخم ٠ـــزل٤  بمّ٘ش

 بالىخذة الّالحيت بال٣ليت فى خالت جخلٚ الىالب ًِ اإلاىاِيذ اإلادذدة.

فـى خضيىـت ال٣ليـت,  اإلاٝـشسة وبٝـا إلاـا ظـبٞ ر٠ـشه بحشاء ال٢ؽٚ الىبـى يـخم د٘ـْ الشظـىم الذساظـيت و بّذ ؤلاهتهاء مً  -2

 زم بّذ رل٤ يخم بظخخشاج بىاٜت الىالب الجامّيت.

 فى خالت ٘ٝذ البىاٜت الجامّيت

ؼــئىن يخىحــه الىالــب لحــشط ال٣ليــت لخدشيــش مدمــش بالٙٝــذ ويعــذد الشظــىم اإلادــذدة إلظــخخشاج بىاٜــت بــذ٥ ٘اٜــذ مــً 

 الىالب.

 حىيها ً ًِ ١ل مادة  50الىالب اإلاٙفىلىن :  يادون الامخدان مً الخاسج مٝابل سظم ٜيمخه 

ال٢خــاب الجــامعى : يــخم ؼــشاء ال٢خــاب الجــامعى مــً خــال٥ ٘ــشوُ حهــاص وؽــش وجىصيــْ ال٢خــاب الجــامعى بال٣ليــاث ٘ٝــي  بالعــّش 

لى للجا ٝا ً للىٍام اإلادذد مً ٜبل اإلاجلغ ألِا  مّاث ,واليعمذ بخىصيْ ال٢خب خاسج الجهاص بال٣لياث .. اإلادذد ٘و

يعخٙيذ الىالب مً الذِم الزي بدذده مجلغ الجامّت ١ل ِـام واليفـٗش فـى ــىسة هٝذيـت واهمـا يعـخٙاد مىـه الىالـب فـى  

 ـىسة دِم لخخٙين ظّش ال٢خب .. 
 

 اإلا٣ا٘اث الدصجيّيت وم٣ا٘اث الخٙٛى :  

حىيهـا ً ِلـى ؤٜعـاه  حعـخمش فـى خالـت الحفـى٥ ِلـى  84هىيت الّامت يفٗش مبلـٖ % فى الثا 80الىالب الحاـل ِلى  

ـــت ألاولــى وجـــضداد بلـــى  حىيهـــا فـــى خالـــت الحفــى٥ ِلـــى جٝـــذيش ِـــام ممخـــاص , الىـــالب الثالزـــىن  120جٝــذيش ِـــام حيـــذ حـــذا ً فـــى الٜٙش

ؼــهشيت , الىالــب الحاـــل ِلــى  حىيهــا ل٣ــل والــب ِلــى ؤٜعــاه 120ألاوائــل ِلــى معــخىي الجمهىسيــت يمىدــىن م٣ا٘ــاة ٜــذسها 

 حىيها ِلى ؤٜعاه  60جٝذيش ِام حيذ حذا ً يمىذ م٣ا٘اة فى الّام الخالى ٜذسها 

ـذ بلٕــذ خفــيلت م٣ا٘ـاث الخٙــٛى  للّــام الذساسـ ى  والــب ِلــى  113حىيهــا ً  لّـذد  16356مبلــٖ   2016-2015ٜو

 .٣ليتمعخىي ال

ايت الىالب بال٣ليتؤ  وؽىت بداسة ِس

ـذساث الىـالب مـً جٝىم بداسة  ايـت الىـالب بال٣ليـت بةِـذاد وجىٍـيم بـشامج ألاوؽـىتالتى حعـاهم فـى جىميـت مهـاساث ٜو ِس

خــال٥ بؼــترا٠هم فــى البــرامج اإلاخىىِــت جدــذ بؼــشاٗ العــادة سواد لجــان بجدــاد الىــالب والّــاملحن مــً ؤلاخفــائيحن الشيالــيحن 

ايــت ؤلاحخماِيــت التــى جخٙــٚ مــً ؤِبــاء وؤلاحخمــاِيحن ,باإللــا٘ت الــى مــا يٝــىم بــه ـــىذٛو الخ٣ا٘ــل ؤلاح خمــاعى مــً جٝــذيم الِش

ايــت الىالبيــت  ايــت الىــالب بالجامّــت لخٝــذيم الِش اإلاؽــا١ل التــى جىاحــه الىــالب , ويــخم الخيعــيٞ ال٣امــل مــْ ؤلاداسة الّامــت لِش

 بفىسة مشليت.

 

 ِدبالد األٔؾطخ

 

  اليؽاه الٙنى - 4        اليؽاه الثٝافى -3     اليؽاه ؤلاحخماعى والشخالث -2    ى  اليؽاه الشياض  -1

 اليؽاه الّلمى والخ٢ىىلىجى – 7   وؽاه ألاظش -6  وؽاه الجىالت والخذمت الّامت  -5           

 دِم ال٢خاب الجامعى -9ؤلاحخماعى             ـىذٛو الخ٣ا٘ل -   8

ٝا  يخم اظخخشاج الجىاصاث للشأبحن فى بظخخشاج حىاصاث ظٙش الىالب: -10 العٙش مً الىالب خال٥ ألاحاصة الفيٙيت ٘و

 للمىابي اإلاىٍمت.
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 خٕزيتجىصيْ بىهاث ال -11

ٝا لؤلِذاد اإلاٝشسة لل٣ليت.  يخم جىصيْ البىهاث ِلى الىالب اإلاٝيمحن خاسج اإلاذيىت الجامّيت ؤظبىِيا ٘و

 بجداد الىالب -12

ٝــا للجــذو٥ اإلاٝــشس مــً الجامّــت  ٝــا لالئدــت يــخم جىٍــيم ؤِمــا٥ ؤلاهخخابــاث ٘و وجىٙيــز بــشامج ؤوؽــىت بجدــاد الىــالب ٘و

ايـت الىـالب بال٣ليـت وو٘ٝـا لئلِخمـاداث اإلااليـت اإلاىصِـت ِلـى  اإلاىٍمت بالخّـاون بـحن مجلـغ بجدـاد الىـالب والّـاملحن بـةداسة ِس

 لجان الئلجداد اإلاخخلٙت.

 

ايت الىبيت للىالب  الِش

  ظىىاث الذساظت. يعخخشج الىالب بىاٜت صحيت مشة واخذة ويعخخذمها وىا٥ 

  ًايت الصحيت وؤخشي لىب ألاظىان بها مجمىِت مخخففت م الجامّت ؤوؽإث ب٣ل ١ليت وخذة ِالحيت ؼاملت للِش

ايت الىالب وبيا,باإللا٘ت الى ـيذلياث مجهضة باألدويت الالصمت.  ألاوباء لِش

  حيت الخاـت بال٣ليت.فى خالت اخخياج الىالب ألي معاِذة وبيت ال يتردد فى الزهاب الى الىخذة الّال 

   ًِ فى خالت اخخياج الىالب للخدىيل للمعدؽٙى الجامعى ؤو ؤي معدؽٙى جخفص ى ؤخش, يخم جدىيل الىالب ٘ىسا

 وشيٞ الىخذة الىبيت بال٣ليت وجخ٢ٙل الجامّت بجميْ الخ٣اليٚ.

 راث الىابْ الخاؿ ب٣ليت الضساِتالىخذاث  

وجىميـــت اإلاجخمـــْ, ؤوؽـــإث ١ليـــت الضساِـــت الىخـــذاث راث الىـــابْ الخـــاؿ بهىالٜـــا مـــً دوس الجامّـــت فـــى خذمـــت البيئـــت 

 بهذٗ حعىيٞ الخذماث الجامّيت وجٝذيم اإلاؽىسة الٙىيت فى مخخلٚ مجاالث ؤلاهخا ج الضساعى.

 وخذة مّمل جدليل ألاساض ى واإلاياه واإلاىاد الىباجيت. -1

 مش٠ض الخذمت الّامت لئلهخاج والذساظاث الضساِيت. -2

     الهىذظت الىسازيت.وخذة  -3

 مش٠ض الخجاسب والبدىر الضساِيت ) بؽىؼه (. -4

تهذٗ هزه الىخذاث بلى مّاوهت الجامّت فى الٝيام بشظالتها ًِ وشيٞ اإلاعاهمت فى جىٙيز خىت الجامّت مً                 

جدعحن ؤلاهخاج الضساعى وجىميخه جذسيب الىالب و جىٌيٚ هخائج البدث الّلمى لشبىه بةخخياحاث البيئت واإلاجخمْ بهذٗ 

شاك الخ  اليت ١لها ؤو بّمها:ِلى معخىي اإلاداٍ٘ت واإلاداٍ٘اث اإلاجاوسة ورل٤ مً ؤحل جدٝيٞ ألٔا

جىبيٞ ألاظغ الّلميت العليمت والخبرة الّمليت فى مجا٥ ألاهخاج الحيىاوى بهذٗ جشبيت وبهخاج اللحىم الحمشاء والبيماء  -1

 اإلاائذة وبين الخٙشيخ بما يٙى بمخىلباث اإلاذن الجامّيت ومجخمْ الجامّت والبيئت اإلاديىت.وبهخاج اللبن وؤهخاج بين 

 بهخاج الحاـالث الحٝليت والبعخاهيت والؽخالث ِاليت الجىدة والخٝاوي اإلاىخٝاه. -2

خٕال٥ ٘ائن وبظ  جدذيث وجىىيش جفييْ اإلاىخجاث  اللبييت واإلاىخجاث الضساِيت بهذٗ بهخاج مىخج رو حىدة ِاليت -3

 الضساِيت الٝابلت للخفييْ والخخضيً ًِ وشيٞ وظائل الحَٙ اإلاىاظبت. اإلاىخجاث

حر الخذمت الالصمت لزل٤. -4  حر اهخاج ِعل الىدل وبهخاج مل٣اث هدل الّعل وحصجيْ بوؽاء اإلاىاخل وج٘ى  ج٘ى

 إلاإمىهت .م٣ا٘دت آلا٘اث الىبيت والبيىشيت و اإلاجزليت بةظخخذام ألاظاليب اإلاىاظبت وا -5

زيت -6  بهخاج ألاظمذة الحيىيت وبحشاء الخدليالث اإلاي٢شوبيىلىحيت للمياه والتربت وألٔا

 بِذاد دساظاث الجذوي الاٜخفاديت للمؽشوِاث الضساِيت اإلاخخلٙت.-7

الث وخاـت فى هزه اإلاجا جىٍيم دوساث جذسيبيت مخخففت فى اإلاجاالث اإلاخخلٙت لالهخاج الضساعى وجٝذيم الخبرة واإلاؽىسة -8

 ٘يما يخّلٞ بمجاالث ؤلاسؼاد الضساعى.
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 اإلاذن الجامّيت

 جىحذ بالجامّت ِذة مذن حامّيت ظىاء للىالباث ؤو للىلبت الظخخذامها ٠ع٢ً خاسجى جابْ للمذن الجامّيت.

  

  ومـــا بّـــذها ا  1/1/1997ى وجـــم الجـــزو٥ بالعـــً بل ـــ 1/7/1997م هـــم مىاليـــذ 2016-2015اإلاىاليـــذ التـــى جٝـــشس ٜبىلهـــا ِـــام

 ذللمٝيمـحن العـابٝحن باإلاذيىـت الجامّيـت وحيـللىالب اإلاعخجذيً , والىالب الٝـذامى الحاــلحن ِلـى جٝـذيش ِـام حيـذ, 

ىام العابٝت  ؤما٠ً يخم ٜبى٥ الىالب ألا٠بر ظىا ً  حذا لٕحر اإلاٝيمحن باإلاذيىت الجامّيت فى ألِا

  ِلى ؤلاداسة الّامت للخذماث الىبيت.يخم ٜبى٥ الىالب روي ؤلاخخياحاث الخاـت بّذ الّشك 

 : سظىم اإلاذن الجامّيت 

  حىيهــــاث  10خٕزيــــت يــــذْ٘ مٝــــذم  جــــض الخٕزيــــت لوا ؼــــهشيا حىيهــــا  65 بىاٜــــْيــــخم ظــــذاد الشظــــىم للمــــذن الجامّيــــت

 حىيهاث . 3للخٕزيت   والخ٣لٙت اليىميت

  125وحبـاث ٔـزاء واصحـت بعـّش سمـضي ٜـذسه ٠ما جى٘ش الجامّت للىالب اإلإتربحن مً ٔحر اإلاٝيمـحن باإلاـذن الجامّيـت 

 ٜشؼا للىحبت إلاذة خمعت ؤيام ؤظبىِيا.

 الىخذاث راث الىابْ الخاؿ 
جىحذ بال٣ليت ؤسبْ وخذاث ومشا٠ض راث وابْ خاؿ إلاعاِذة ؤِماء هيئت الخذسيغ بال٣ليت ِلى ؤداء واحباتهم ولخىٙيز      

 الّلمي لخذمت اإلاجخمْ داخل وخاسج الحشم الجامعى وهي:خىت الجامّت في مجا ٥ اظخخذام وجىٌيٚ هخائج البدث 

 د الىباجيت ؤوال : مّمل جدليل الاساض ي واإلاياه واإلامىا

ذ بذؤ الّمل في مماسظت ؤوؽىخت في  ويٝىم باحشاء الخدليالث ال٢يماويت للتربت وألاحضاء الىباجيت بىاٜت  1987ظبخمبر  29ٜو

 ؤلٚ ِيىت في العىت. 20احماليت جٝذس بىدى 

 امت لئلهخاج والذساظاث الضساِيتزاهيا : مش٠ض الخذمت الّ

ويمــم هــزا اإلاش٠ــض ِــذة ؼــّب جدــذ اؼــشاٗ الاٜعــام الّلميــت ول٣ــل ؼــّبت ؤهــذاٗ مدــذدة لخذمــت  1995ؤظــغ ِــام 

 اإلاجخمْ.

ت وجٝىم بخفييْ اإلاىخجاث باظخخذام اللبن البٝشي والجامىس ى الىاجج مً مضسِ ؼّبت ج٢ىىلىحيا اإلاىخجاث اللبييت: .1

 ؼّبت الاهخاج الحيىاوى ويخم جىصيْ هزه اإلاىخجاث داخل وخاسج الجامّت .

مً  6وجٝىم بضساِت واهخاج مداـيل الخمش وجىٙشد فى اهخاج ـىٚ ٜاهشة  ؼّبت بهخاج وخذماث مداـيل الخمش: .2

 ؤـىاٗ الؽمام اإلامحزة واهخاج ِذة ؤـىاٗ مً الثىم ٜليلت الٙفىؿ والفالحت للخفذيش.

 اإلاخبىصاث: وجٝىم هخفييْ ِذة ؤهىاُ مً اإلاخبىصاث والحلىياث التى يخم جىصيّها داخل وخاسج الجامّت.ؼّبت  .3

الٗ والحبىب الشئيعيت. .4  ؼّبت بهخاج وخذماث اإلاداـيل الحٝليت: وجٝىم بضساِت مداـيل ألِا

 ث اإلاخخلٙت.وجٝىم بخفييْ ؤهىاُ مً اإلاشباث والّفائش واإلاخلال  ؼّبت ج٢ىىلىحيا الفىاِاث الٕزائيت: .5

وجٝىم هزه الؽّبت بتربيت ٜىيْ مً ألابٝاس والجامىط ِاليت الاهخاج و٠زل٤ جٝىم  ؼّبت ؤلاهخاج الحيىاوي والذاحني: .6

ىام وجٝىم ايما بخىسيذ ٠ميت اللبن اإلاىخجت لؽّبت ج٢ىىلىحيا اإلاىخجاث اللبييت.  الؽّبت بتربيت ٜىيْ مً ألٔا

باجاث الىبيت والّىشيت وألاشجاس والخؽبيت: وجٝىم الؽّبت باهخاج هباجاث ؼّبت بهخاج وخذماث هباجاث الضيىت والى .7

 الضيىت والاشجاس والصجحراث ويمخذ وؽاوها الى جيعيٞ الٝاِاث وجضيينها بالىباجاث اإلاضهشة فى داخل وخاسج الجامّت.

ؼّبت الذساظاث البيئيت الخىبيٝيت والاظدؽاساث الضساِيت: وجٝىم بّٝذ دوساث جذسيبيت مخخففت لخىميت مهاساث  .8

ٝذ الحلٝاث  الّاملحن بال٣ليت والّاملحن بالٝىاِاث الضساِيت اإلاخخلٙت وحعاهم فى ججهحز ٜاِت مىاٜؽت الىالب ِو

 الّلميت والىذواث الّلميت واإلااجمشاث. 
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 هىذظت الىسازيت والخ٢ىىلىحيا الحيىيت:زالثا : مش٠ض ال

ويٝىم بّذة ؤوؽىت مخمحزة في مجا٥ جخففه ومً لمً ؤوؽىخه اهخاج ؼخالث مىص خاليت  1996جم اإلاىا٘ٝت ِلى جإظيعت  

 مً اإلاعبباث اإلاشليت اإلاّشو٘ت بالخّاون مْ بّن الهيئاث الّاإلايت.

 سابّا : مش٠ض اإلاخفبــــاث الحيـــــىيت:  

ويٝىم بةهخاج ؤهىاُ مً اإلاخفباث الحيىيت للبٝىلياث و٠زل٤ ؤهىاُ مً اإلاخفباث إلاداـيل  2005وؽاء ِام ـذس ٜشاس الا

الحٝل ومداـيل الخمش والىباجاث الىبيت والّىشيت وؤشجاس الٙا٠هت مثل "اإلاىيا ؤوصجحن" ويٝىم مش٠ض اإلاخفباث بخىصيْ 

باالؼتراٟ مْ وصاسة  EMيّٗش باظم الــ  Effective Micro-Organismsمش٠ب يخ٢ىن مً مجمىِت مً ال٣ائىاث الذٜيٝت 

 البيئت وهى مش٠ب يدخىف ِلى مجمىِت مً ال٣ائىاث اإلاٙيذة التي حعخخذم في جدعحن خفىبت التربت.

 
 

 ِىزت ثش٠ذ اٌدبِؼخ    
 

يٝذم خذماث لىالب حامّت اإلاىيا لمً الخذماث الىالبيت التى جٝذمها الجامّت لىالبها بالخّـاون مـْ هيئـت البريـذ 

حر  آلادابباإلاىيــا ورلــ٤ مــً خــال٥ م٢خبــحن ؤخــذهما ب٣ليــت  ــذ جــم جــ٘ى وألاخــش داخــل الحــشم الجــامعى بمبنــى اإلاىّــم اإلاش٠ــضي ٜو

 البريذيت الؤلخشي...  خذمت البريذ العشيْ هزا الّام بلى حاهب الخذماث

ام جليٙىهاث ال٣لياث  ؤٜس

 (  086)٠ىد مداٍ٘ت اإلاىيا هى 
 

 سلُ اٌز١ٍفْٛ اٌى١ٍخ َ

فبوظ - 2347761 -  2347756  -  2366034 و١ٍخ اٌزشث١خ 1

2346524  

 2362182  -  2362333 و١ٍخ اٌضساػخ 2

 2347460  -  2342584 و١ٍخ اٌطت 3

 2347461  -  2366085 و١ٍخ اٌفْٕٛ اٌد١ٍّخ 4

 2363011  -  2369149 و١ٍخ اٌؼٍَٛ 5

 2348002  -  23632994 و١ٍخ اٌزشث١خ اٌش٠بم١خ 6

 2366091  -  2342544  -  2364524 و١ٍخ داس اٌؼٍَٛ  7

 2347763  -  2347762 و١ٍخ اٌغ١بزخ ٚاٌفٕبدق 8

 2347765  -  2347764 و١ٍخ اٌزّش٠ل 9

 2369075  -  2347759 و١ٍخ اٌق١ذٌخ 10

 2369359  -  2347758 و١ٍخ األٌغٓ 11

 2346523  -  2369627 و١ٍخ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ 12

 2346655  -  2364656  - 2347373 و١ٍخ ا٢داة 13

 2364510  -  2362083 و١ٍخ إٌٙذعخ 14

 2347768  -  2347767 و١ٍخ هت األعٕبْ  15

 2362858 و١ٍخ اٌسبعجبد ٚاٌّؼٍِٛبد  16

 2347764 و١ٍخ ٌٍزّش٠ل 17
 

 

 
 

 

 جليٙىهاث تهم٤

  

 086 ٠ىد مداٍ٘ت اإلاىيا
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 2372261  -  2348003  -  2342609 ظىحؾ ِام ؤلاداسة

 Fax : 2342601            2334646 سئيغ الجامّت 

هائب سئيغ الجامّت لؽئىن الخّليم 

 والىالب  

2363544        -   Fax :2370478 

 2358488 ِام الجامّتؤمحن 

ؤمحن ِام الجامّتاإلاعاِذ للؽئىن 

 ؤلاداسيت

2342264 

 2346878 ؤمحن ِام الجامّت اإلاعاِذ للؽئىن اإلااليت

ايت الىالب  169داخلى مذيش ِام ِس

 2364382 مذيش ِام ؼئىن الىالب
 

 

 اإلاذن الجامّيت 

 

 2366239 مذيش ِام اإلاذن الجامّيت

 2348003  -   2366203 الجامعى مذيىت الىلبت خاسج الحشم

 2370485  -  2370489  -  2366258 مذيىت الىالباث داخل الحشم الجامعى 

 2342563  -  2363076 مذيىت الىالباث خاسج الحشم الجامعى

 

   2366743  -  2342505 اإلاعدؽٙى الجامعى

      2347457  -  2342503 مذيش اإلاعدؽٙى الجامعى

 

 اإلإتربحن واإلإترباث باإلاىيا جليٙىهاث داس 

 

يت  2363438 الجمّيت الؽِش

 2366051 حمّيت الٙخذ ؤلاظالميت

 2364995 حمّيت الّلم وؤلايمان 

 2363176 حمّيتالؽبان اإلاعلمحن

 2363221 حمّيتالؽاباث اإلاعلماث 

 2365762 الجمّيت ؤلاظالميت باإلخفاؿ

 2363756 حمّيت مفّب بً ِمحر بّضبت ؼاهحن

 2362007 داس ال٣ازىلي٤ بإسك ظلىان

الهيئتؤلاهجيليت بؽاُس ِذلى ي٢ً بإسك 

 ظلىان 

2364567 

 2364659 داس اإلإتربحن بّضبت وه العبْ
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