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عميد الكلية/ ذ الدكتوراكلمةاألست

طالب كلية الزراعةأعزائى •

أسرة ى فبكميسعدنا أن نستقبلكم بكل الود والحب فأهال ومرحبا •
ها ، جامعة دمنهور وهنيئا للكلية بإنضمامكم إلي-كلية الزراعة 

ببذل قصارى جهدنا أعضاء هيئة تدريس وعاملين ونعدكم 
نكم لالرتقاء بالعملية التعليمية واألنشطة الطالبية آملين م

ن إلهتمام بالدروس النظرية والعملية لتصبحوا مالمشاركة وا
كملخريجى الكلية الذين نعتز ونفخر بهم، فالوطن فى حاجة 

ه فى نابغين وخريجيين متميزين قادرين على النهوض بطالبا 
.كافة النواحى العلمية والتطبيقية



جامعة دمنهور من أقدم كليات الجامعة حيث بدأت –كلية الزراعة •
طالب كفرع 50بقبول 1984/ 1983الدراسة بها في العام الجامعى

م جامعة اإلسكندرية ، ثم صدر القرار الجمهوري رق–من كلية الزراعة 
عة بإنشاء الكلية واستقاللها عن كلية الزراعة بجام1988لسنة 507

األسكندرية، وتم وضع الهيكل االكاديمى واالدارى للكلية، وكانت 
كلية الدراسة تتم بمقر الكلية بالثانوية العسكرية بدمنهور وإدارة ال

بمدرسة دمنهور الثانوية الزراعية، وتم إنشاء فرع كلية الزراعة 
2006/2007بالبستان ونقل الدراسة تدريجياً بدءاً من العام الجامعي 

وأصبحت الكلية إحدى كليات جامعة دمنهور بعد. م بالفرقة األولى
تم الحصول 2013م، وخالل 2010فصلها عن جامعة األسكندرية فى 

.بمجمع األبعادية لتصبح صرحا علميا محترما2على مبنى رقم 



رؤية الكلية•

اديمية فى تهدف الكلية إلى التميز بين المؤسسات التعليمية واألك•

ة مجال التعليم والبحث العلمى ، والمساهمة الفعالة فى تنمي

المجتمع فى المجاالت الزراعية المختلفة لمجابهة التحديات
.لدولىالحالية والمستقبلية على المستوى المحلى واإلقليمى وا

الكليةرسالة •

يميا إعداد خريجين وباحثين قادرين على المنافسة محليا وإقل•

على لإلسهام فى تطوير قطاع الزراعة وتنمية المجتمع والحفاظ
.البيئة



األهداف االستراتيجية للكلية

.تحقيق األهداف السياسية واالجتماعية للدولة-1•

اكتساب ثقة المجتمع المصرى واإلقليمى فى مخرجات العملية -2•
اءات التعليميةمن خالل إعداد خريج متميز قادر على المنافسة وتوفير كف

اظ علمية ومهنية متميزة للمساهمة الفعالة فى تطوير قطاع الزراعة والحف
.على البيئة

تقوية الروابط بين الكلية والمجتمع المحيط من خالل تقديم خدمات-3•
متميزة ذات مردود إيجابي علي المجتمع ، وكذلك من خالل إعداد قاعدة 

مناسبة بيانات للمشاكل الزراعية الموجودة بالبيئة المحيطة ووضع الحلول ال
.لها بالتعاون مع الجهات البحثية المختلفة

لتعليمية نشر ثقافة الجودة لضبط وتطوير األداء في كافة نواحي العملية ا-4•
.لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا والبحوث

ليم توفير مناخ مناسب للطالب لتحقيق أقصى استفادة من فرص التع-5•
.المتاحة من خالل تطوير برامج تعليمية مواكبة للتطورات العلمية



ً عميدالكليةتتبععلميامستقلةوحدةالجودةهىضمانوحدة• ركز ومإداريا
نياً فالمختصالتنظيمىفنياً،وتعدالوحدةالكيانبالجامعةالجودةضمان

.للكليةالتطويرالمستمرواالعتمادلضمانالكليةبإعدادإستراتيجية
•

جامعة دمنهور -رؤيتها أنها كيان لضمان جودة التعليم بكلية الزراعة •
.وتأهيلها لالعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

•

لية من رسالتها متابعة وإدارة جودة األداء فى كافة األنشطة التى تقوم بها الك•
تمر تعليم وبحث علمى وخدمة مجتمع لالرتقاء بدور الكلية وتطويره المس
لك من لكسب ثقة المجتمع في مخرجاتها وفقاً لرسالتها وأهدافها المعلنة وذ

.خالل نظم وإجراءات تتسم بالعدالة والشفافية



شئون الطالب

.إستالم الملفات من الطالب الجدد المقبولين بالكلية-1•

.إستخراج حوافظ تسديد الرسوم الدراسية للطالب-2•

.إستخراج البطاقات الصحية للطالب-3•

.إنهاء اجراءات تحويل الطالب من وإلى الكلية-4•

.إستخراج كارنيهات الطالب المقيدين-5•

.إعداد سجالت قيد الطالب لكل مستوى دراسى على حدة-6•

.لطالب كل مستوى دراسى3إعداد كشوف الطالب زراعة -7•

.إعداد الجداول الدراسية-8•

ل إنهاء اجراءات تسجيل الطالب للمقررات الدراسية المختلفة فى بداية ك-9•
.فصل دراسى

.إعداد جداول االمتحانات واالعداد ألعمال االمتحانات-10•



.التأكد من رصد نتيجة مواد التخلف للطالب فى نتيجة كل مستوى دراسى-11•

وفقا لل توزيع وإستالم إستمارات رغبات طالب المستوى الثالث والرابع وترتيبهم-12•
GPAلدخول البرامج التعليمية وشعبها المختلفة وإعداد الكشوف الخاصة بذلك  .

خمسة إرشاد الطالب الذكور لتسجيل أنفسهم فى دورات التربية العسكرية ومدتها-13•
.عشر يوما خالل أجازة نصف العام أو األجازة الصيفية

.إستخراج إثبات القيد للطالب المقيدين بالكلية-14•

.عمل سجالت التجنيد للطالب الذكور المقيدين بالكلية-15•

سوم مأل استمارة اشتراك السكة الحديد للطالب الراغبين فى ذلك بشرط سداد الر-16•
.الدراسية

.عمل إخالء الطرف للطالب الخريجين-17•

.عمل إفادات للطالب الخريجين-18•

.إستخراج الشهادات المؤقتة والسجالت الدراسية للخريجين-19•



رعاية الشباب

 الرعاية الطالبية

 األنشطة الطالبية

إتحاد الطالب



المكتبة 

طالب الكلية على الكتب والدوريات والرسائل العلمية داخل إطالع •
.المكتبة

االعارة الخارجية للكتب لطالب الكلية لمدة خمسة عشر يوما على •
.األكثر

.البحث فى الفهرس االلكترونى للجامعات المصرية•

.ميةاالطالع على قواعد البيانات المتاحة من خالل مشروع المكتبة الرق•

مح تصوير أجزاء من الكتب والدوريات والرسائل العلمية وفقا لما يس•
.به قانون النشر

.الخدمة المرجعية للكتب المرجعية والدوريات والنشرات العلمية•

•



الوحدة العالجية

.مساعدة الطالب الجدد فى عمل بطاقة التأمين الصحى•

.تقديم االسعافات األولية للطالب•

ناء تقديم االسعافات األولية والعناية الصحية للطالب أث•

.االمتحانات

المساعدة فى عمل لجان امتحانية خاصة للطالب ذوى •

.الظروف الصحية الخاصة



البرامج الدراسية

ا من يتم إدراج الطالب في البرامج الدراسية المختلفة بدء•

.المستوي الثالث

امج علي في المستوي الرابع يتم توزيع الطالب داخل كل برن•

.الشعب المختلفة



البرامج الدراسية المختلفة 

العلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعية 

االقتصاد الزراعي •

التنمية الريفية•

اإلرشاد الزراعي•

العلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعية•



تكنولوجيا األغذية واأللبان 

تكنولوجيا األغذية•

تكنولوجيا األلبان•

تكنولوجيا األغذية واأللبان•



وقاية النبات 

كيمياء وسمية المبيدات•

الحشرات االقتصادية •

أمراض النبات•

وقاية النبات•



اإلنتاج الحيواني والداجنى 

اإلنتاج الحيواني والسمكي•

إنتاج الدواجن•

والداجنياإلنتاج الحيواني •

(برنامج إنتاج الدواجن)البرنامج المميز •



(برنامج إنتاج الدواجن)البرنامج المميز 

جتيازه يتم دخول الطالب للبرنامج من المستوي الثالث بعد إ•

.المستوي األول والثاني بنجاح

سم اإلنتاج يتم تحديد مقابلة شخصية للطالب بالتعاون بين ق•

.الحيواني والداجني وإدارة شركة القاهرة للدواجن

يواني اإلنتاج الحيتم إعالن النتيجة بعد موافقة مجلس قسم •

.والداجني 

يتم تدريب الطالب بالشركة في جميع فروع الدواجن •

.المختلفة



اإلنتاج النباتي                                                                         -6•

البساتين                                                    •

المحاصيل•

إنتاج نباتى•



األقسام العلمية بالكلية

الزراعيةالموارد الطبيعية والهندسة 1.

االقتصاد واالرشاد الزراعي والتنمية الريفية2.

علوم وتكنولوجيا االغذية وااللبان3.

أمراض النبات4.

االنتاج الحيواني والداجني5.

وقاية النبات6.

البساتين7.

المحاصيل8.



نظام الدراسة

س فى الدراسة بنظام الساعات المعتمدة لنيل درجة البكالوريوتتم –

العلوم الزراعية فى أربع مستويات دراسية موزعة على أربع

أعوام أكاديمية ومدة الدراسة بكل فصل دراسى خمسة عشر 

ويجوز لمجلس( زمن االجابة ساعتان)يعقبها إمتحان تحريرى 

الفصل الكلية أن يقرر فصل دراسى صيفى ويكون التسجيل لهذا
.الدراسى إختياريا

يخضع الطالب للنظم العامة بالجامعة والكلية من حيث نظام –

الدراسة واإلنذار والفصل وفرص إعادة القيد واألعذار ووقف 

القيد وكافة القواعد واللوائح المنظمةالواردة بقانون تنظيم
.الجامعات والئحته التنفيذية



نظام الساعات المعتمدة

ل المعتمدة هى وحدة قياس دراسية لتحديد وزن كالساعات •

مقرر وهى تساوى محاضرة نظرية مدتها ساعة فى 

.األسبوع أو تطبيقات أو تدريبات معملية مدتها ساعتان



درجة توزع كما 100مجموع درجات كل مقرر دراسى •

:يلى

درجة امتحانات دورية وأنشطة فصلية وإمتحان عملى30)•

درجات لإلمتحان 10فى األسبوع األخير للفصل الدراسى ، 

درجة لإلمتحان 60الشفهى فى األسبوع قبل األخير ، 

.( التحريرى النهائى



الدراسيةالمقررات •

(عام جميع الطالب)المستوى األول والثانى-أوال •



2مبادئ االقتصاد العام  •

3عضوية فيزيائية وغير كيمياء •

3النبات مورفولوجى وتشريح •

3عامة رياضه •

3الريفى مبادئ علم االجتماع والمجتمع •

1الزراعية أساسيات البيئة •

------إنسان حقوق •

(15)عدد الساعات المعتمدة   •



3العامة أساسيات الكيمياء العضوية •

3جوية فيزياء عامه وأرصاد •

3المستوية المساحة •

2الزراعي مبادئ االقتصاد •

3النباتية تقسيم المملكة •

3الحيوان أساسيات علم •

----إنجليزية لغة •

(17)عدد الساعات المعتمدة •



(الترم األول) المستوي الثاني 

2والسمكي  أساسيات اإلنتاج الحيواني •

3( لنباتمتطلب سابق مورفولوجي وتشريح ا)العام فسيولوجيا النبات •

3المحاصيل أساسيات إنتاج •

3( متطلب سابق الحيوان)الحشرات أساسيات علم •

3( متطلب سابق الفيزياء)االراضى أساسيات علم •

2البساتين أساسيات •

(16)مجموع الساعات المعتمدة •



(الترم الثاني ) المستوي الثاني 

2الدواجن أساسيات إنتاج •

3( تمتطلب سابق مورفولوجيا وتشريح النبا)الوراثة أساسيات علم •

3واأللبان أساسيات الصناعات الغذائية •

2التجارب مبادئ اإلحصاء وتصميم •

3البساتين إنتاج •

ائية وغير متطلب سابق كيمياء فيزي)التحليلية  أساسيات الكيمياء •

2(عضوية 

(15)عدد الساعات المعتمدة •



دانى يكلف طالب المستوى الثانى بالتدريب الصيفى المي•

لة بواقع ثمان ساعات يوميا لمدة أربعة أسابيع خالل العط

ع الصيفية ، ويحدد مجلس الكلية أماكن التدريب وتوزي

%  20للحضور ، % 40الطالب ، وتوزع درجات بواقع 

ويجب . لإلمتحان التحريرى% 40على التقرير النهائى ، 

ال )على األقل قبل التخرج % 50اجتيازة بالحصول على 

(.GPAيدخل فى حساب 



المستوي الثالث والرابع

ة يتم توزيع الطالب على البرامج وشعبها وفقا إلستمار•

-:رغبات يمألها الطالب ووفقا لتنسيق داخلى حسب 

•1-GPA

المواد المؤهلة -2•

رغبة الطالب-3•

التى يحددها مجلس الكلية بعد أخذ رأى مجالساألعداد -4•

.األقسام المختصة



GPAكيفية حساب ال 

.يجب معرفة عدد ساعات وتقديرك في كل مادة علي حدة •

يتم ضرب عدد الساعات الخاصة بكل مادة في النقاط •

.الخاصة بكل تقدير

-:لكل تقدير عدد من النقاط كما يلي•





:حساب المعدل الفصلى•

ية متوسط ما يحصل عليه الطالب من نقاط المقررات الدراس•

ث التى درسها خالل الفصل الدراسى الواحد ويقرب إلى ثال

:أرقام عشرية ويحسب كاألتى



:GPAحساب المعدل التراكمى العام •



مثال

عدد الساعات في النقاط•

B+(2*3= )6مبادئ االقتصاد العام •

B+(3*3 = )9كيمياء فيزيائية وغير عضوية •

A-(3.4*3= )10.2مورفولوجى وتشريح النبات •

A-(3.4*3 =)10.2رياضه عامة •

A-(3.4*3= )10.2مبادئ علم االجتماع والمجتمع الريفى •

A-(3.4*1 =)3.4أساسيات البيئة الزراعية •

•6+9+10.2+10.2+10.2+3.4=49
(15)عدد الساعات المعتمدة   •



الترم الثاني

A-(3*3.4= )10.2العامة أساسيات الكيمياء العضوية •

A+(3*4=)12جوية  فيزياء عامه وأرصاد •

A3*3.7=)11.1 (المستوية  المساحة •

A-(2*3.4= )6.8الزراعي مبادئ االقتصاد •

A+(3*4 =)12النباتية تقسيم المملكة •

B+(3*3=)9الحيوان  أساسيات علم •

•10.2+12+11.1 +6.8+12+9=61.1

(17)عدد الساعات المعتمدة •

110.1= 61.1+ 49مجموع العام بأكمله •

يتم قسمة المجموع العام علي عدد الساعات المعتمدة لهذا العام•

•110.1/32=3.44



•http://www.damanhour.edu.eg/agrfac/Pages
/Page.aspx?id=804

:  البريد اإللكترونى-•

•fac.agric-dam@hotmail.com

0453282303:  تليفون-•

صفحتنا علي الفيسبوك-•

منتدي كلية الزراعة جامعة دمنهور•

وحدة ضمان الجودة بزراعة دمنهور•

http://www.damanhour.edu.eg/agrfac/Pages/Page.aspx?id=804
mailto:fac.agric-dam@hotmail.com


ة مع تحيات وحدة ضمان الجودة بالكلي


