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  الالئحة الداخلـــية
  ة اإلسكندريةلكلية الزراعة بدمنهور ـ جامع

  )مرحلة البكالوريوس(
  الباب األول

  أقسام الكلية و الدرجات العلمية
  

  :تتكون كلية الزراعة بدمنهور من األقسام اآلتية    : )١( مادة 
  . قسم الموارد الطبيعية والهندسة الزراعية ـ ١
  .التنمية الريفيةو واإلرشاد الزراعياالقتصاد قسم  ـ ٢
  .يا األغذية و األلبانتكنولوج قسم علوم و ـ٣
 .قسم أمراض النبات -٤
  . والداجنى الحيوانياإلنتاج قسم  -٥
 .البساتين قسم  -٦    

  . قسم المحاصيل -٧
  .مكافحة اآلفات وحماية البيئة -٨

  
ادة    ات العلميـة  درجالبناء على طلب مجلس الكلية  فرع دمنهور تمنح جامعة اإلسكندرية        : ) ٢( م

  :اآلتية
   درجة البكالوریوس في العلوم الزراعیة شعبة اإلنتاج الزراعي العام:أوال          

 :درجة البكالوریوس في العلوم الزراعیة في إحدى التخصصات اآلتیة: ثانیا          

 . الموارد الطبيعية والهندسة الزراعية) ١(

  .  والتنمية الريفيةواإلرشاد الزراعياالقتصاد ) ٢(

  . ولوجيا األغذية واأللبانتكنعلوم و) ٣(

  . بساتينال) ٤(

 .  والداجنىالحيوانياإلنتاج ) ٥(

  .مكافحة اآلفات وحماية البيئة) ٦(
  .أمراض النبات) ٧(



 ٣

  
  



 ٤

  الثانيالباب 
  أحكام درجة البكالوريوس فى العلوم الزراعية 

  
وات جامعية تتكون من ثمانية سن٤ العلوم الزراعية فيمدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس  : )٣( مــادة 

فصول دراسية وتنقسم السنة الدراسية إلى فصلين دراسيين ومدة كل فصل خمـسة عـشر               
   .تحريريأسبوعاً يعقبها امتحان 

  
ادة    الدراسة بالفرقتين األولى والثانية عامة وتتفرع الدراسة بالفرقة الثالثة إلى إحـدى الـشعب       :  )٤( م

  . هذه الالئحة من ) ٢( المبينة فى المادة 
  
 ٢١ وحدة وال تزيد عن ١٨ال يقل عدد الوحدات الدراسية المقررة على كل طالب عن  ) : ٥(مــادة  

 الواحد ، وال يقل مجموع الوحدات الدراسية فى األسبوع للفصلين الدراسي الفصل فيوحدة أسبوعيا 
  .  وحدة ٤٠ وحدة وال يزيد عن ٣٦الدراسيين عن 

  
ين الجداول المرفقة المقررات الدراسية للشعب المختلفة موزعة على سنوات الدراسة   تب) :٦(مــادة  

وفصولها الدراسية وعدد الساعات المخصصة لكل من المحاضرات والدروس التطبيقية 
  . والوحدات المخصصة لكل مقرر 

ويقر مجلس الكلية الموضوعات التى تدرس فى كل مقرر والتى تحددها مجالس األقسام 
  .ختصةالم

تدريب صيفي عام لمدة شهر والطالب المنقولون  بثالثةيكلف الطالب المنقولون إلى الفرقة ال  : )٧(مــادة 
إلى الفرقة الرابعة تدريب صيفي تخصصي لمدة شهر في الصيف بواقع وحدتين في كل عام 

كن و يحدد مجلس الكلية بناء على اقتراح القسم المختص قبل نهاية العام الجامعى أما
  ٠التدريب و نظام و توزيع الطالب 

  
  يكون توزيع الطالب على شعب التخصص المختلفة وفقا للنظام الذى يحدده مجلس الكلية ) :٨(مـــادة 

و يحدد مجلس الكلية فى نهاية كل عام دراسى الشعب التى يسمح للطالب بمتابعة الدراسة 
  ٠فيها فى العام التالى 

  



 ٥

ـادة    م طالب متابعة الدروس التطبيقية واالشتراك فى التمرينات أو قاعات البحث وفقا     يجب على ال    :)٩(ـ
ـ  % ٧٥للنظام الذى يقرره مجلس الكلية على أال تقل نسبة حضوره عن             ن دروس كـل    م

  مقرر على حده 
و لمجلس الكلية بناء على طلب مجالس األقسام المختصة أن يحرم الطالب من التقدم        

 إذا لم يستوفى نسبة الحضور المقررة و فى هـذه الحالـة يعتبـر               لالمتحان  كله أو بعضه    
الطالب راسبا فى المقررات التى حرم من التقدم لالمتحان فيها ، إال إذا قـدم عـذرا يقبلـه          

  ٠مجلس الكلية فيعتبر غائبا بعذر مقبول 
  

ـادة    ألقـسام المختـصة    تعقد اختبارات دورية يقررها مجلس الكلية بناء على اقتراح مجالس ا :)١٠(مــ
 على األقل لكل مقرر خالل الفصل الدراسى و يعقد امتحان شـفهى قبـل               ة واحدة بواقع مر 

االمتحانات التطبيقية والتحريرية فى نهاية الفصل الدراسى الذى ينتهى تدريس المقرر فيـه             
قد اما التدريب الصيفي العام والخاص فيع٠علما بأن مدة االمتحان التحريرى للمقرر ساعتين       

  .له امتحان تطبيقي فقط 
  

ـادة     النهاية العظمى لمجموع درجات كل مقرر دراسى تتراوح ما بين مائة إلـى خمـسمائة                 :)١١(مــ
درجة ويحدد مجلس الكلية نظام توزيع الدرجات على االمتحـان التحريـرى و الـشفهى و         

ام المختصة بحيـث  االختبارات الدورية والدروس التطبيقية و بناء على اقتراح مجالس األقس 
وعلى أن تكون درجة االمتحان      % ٦٠ال تقل الدرجة المخصصة لالمتحان التحريرى عن        

  . مجموع الدرجات المخصصة للمادة من % ١٠الشفهى 
  

  :التية ايقدر نجاح الطالب فى كل مقرر من المقررات الدراسية بأحد التقديرات        :)١٢(مـادة 
  ٠فأكثر  % ٨٥:  ممتاز 

  ٠ % ٨٥إلى أقل من  % ٧٥من : دا جيد ج
  ٠ % ٧٥إلى أقل من  % ٦٥من : جيد 

  ٠ % ٦٥إلى أقل من  % ٥٠من : مقبول 
  :أما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقديرين اآلتيين 

  ٠ % ٥٠إلى أقل من  % ٣٠من : ضعيف 
  ٠ % ٣٠أقل من : ضعيف جدا 



 ٦

من درجة االمتحان   %  ٣٠     و يعتبر الطالب راسب الئحيا إذا حصل على اقل من           
  .التحريرى للمقرر

  
  :يحسب التقدير العام للطالب الناجحين فى نهاية السنة الدراسية كما يلى      ) :١٣(مـادة 

الوحدة الواحدة تساوى محاضرة واحدة مدتها ساعة فى األسـبوع طـوال الفـصل                -أ 
ل الفـصل  الدراسى ،  أو تساوى فترة تطبيقية واحدة مدتها ساعتان فى األسبوع طوا    

  .الدراسى 
  . درجة لكل وحدة١٠٠يحسب تقدير النجاح فى كل مقرر بالدرجات بواقع   -ب 
  .تجمع الدرجات الحاصل عليها الطالب فى جميع المقررات   -ج 
يقسم المجموع الكلى للدرجات التى حصل عليها الطالب على مجموع الدرجات      -د 

   ٠األساسية لهذه المقررات 
  : متوسط الناتج إلى تقدير عام على الوجه التالى يحول ال  -هـ 

  فأكثر  % ٨٥من )  ممـتاز ( 
   %٨٥إلى أقل من  % ٧٥من )  جيد جدا ( 
   %٧٥إلى أقل من  % ٦٥من )  جــيد ( 
   %٦٥إلى أقل من  % ٥٠من )   مقبـول( 

ـادة    جميع المقررات أو فييها إذا نجح  تلالتي ينقل الطالب من الفرقة المقيد بها إلى الفرقة   : )١٤( مـ
 عداد هذين   في ، وال يدخل     أدنىكان راسبا فيما ال يزيد عن مقررين من فرقته أو من فرقة             

 ، و يؤدى الطالب االمتحان فيما رسـب         اآلليالمقررين مقررات اللغة اإلنجليزية والحاسب      
  ٠فيه بعد أدائه امتحانات فرقته المقيد بها 

هائية الراسبون فيما ال يزيد على مقررين فيؤدون أما طالب الفرقة الن
 فإذا رسب الطالب فى دور ٠االمتحان فيما رسبوا فيه فى دور نوفمبر 

فى نهاية ( نوفمبر يتم امتحانه فى الموعد العادى التى تدرس فيه المادة 
و يتم تخرجه فى ) الفصل الدراسى األول أو نهاية الفصل الدراسى الثانى 

   ) .١٨كما هو موضح بالمادة ( ى للتخرج و هو شهر يونيو الموعد العاد
ادة      يكلف الطالب بناء على اقتراح مجلس الكلية بإعداد مشروع يسمى مشروع التخرج وهو       ) : ١٥( م

ضمن متطلبات التخرج عن طريق تقسيم الطالب على مشرفين من أعضاء هيئة التـدريس              
لمشروع فيه ويتم ذلك في الفـصلين الدراسـيين         لتحديد المجال الذي سيقوم الطالب بإعداد ا      

بواقع وحدتين لكل فصل دراسي ويـتم تقيـيم الطـالب فـي             ) الفرقة الرابعة   ( األخيرين  
  .المشروع من خالل لجان التقييم التي يشكلها مجلس الكلية 



 ٧

ـادة    ير العـام   ال يدخل كل من مقرر اللغة اإلنجليزية ومقرر الحاسب اآللى فى حساب التقد             :   )١٦( م
  .بينما يدخل مقرر التدريب الصيفى فى حساب التقدير العام 

ـادة    يحسب التقدير العام لدرجة البكالوريوس على أساس المجمـوع التراكمـى لـدرجات                :  ) ١٧( م
السنوات األربع ويتم ترتيب الطالب وفقا لهذا المجموع ، ويمنح الطالب مرتبة الـشرف إذا               

از أو جيد جداً وعلى أال يقل تقديره العام فى أى فرقة مـن الفـرق                كان تقديره النهائى ممت   
الدراسية عن جيد جدا ويشترط لحصول الطالب على مرتبة الشرف أال يكون قد رسب فـى         

  .أى امتحان فى أى فرقة 
  :   نظام التخرج  : )١٨( مادة 

  :أ ـ دور يونيـــو 
نات يتم تخرج طالب السنة الرابعة بعد ظهور نتيجة امتحا

فى حالة نجاح الطالب فى ) دور يونيو(الفصل الدراسى الثانى 
جميع مواد الفصلين الدراسيين للسنة الرابعة و عدم تخلفه فى أى 

  ٠مقرر دراسى من السنوات الدراسية السابقة 
  :ب ـ دور نوفمبر 

فى حالة تخلف طالب الفرقة الرابعة فى نهاية السنة الدراسية للسنة الرابعة فيمـا        
 يزيد عن مقررين دراسيين على األكثر فانه يتقدم لالمتحان فـى شـهر أكتـوبر و                 ال

يتخرج فى شهر نوفمبر وإذا رسب الطالب فى دور نوفمبر يتم امتحانه فـى المواعيـد     
و هو شهر   ( العادية للمواد التى تدرس فيها و يتخرج الطالب فى موعد التخرج العادى             

  .فى العام الذى نجح فيه) يونيو 
ـادة  مـ  العلـوم  فـي  العلـوم أو  فييجوز قبول الطالب الحاصلين على درجة البكالوريوس   :  )١٩( ـ

 العلوم الزراعية و يكون     فيالصيدلية أو العلوم البيطرية للحصول على درجة البكالوريوس         
  ٠ استكمال المقررات الدراسية التي لم يتم دراستها في كلياتهم الفرقة الثانية مع فيقبولهم 


