جامعة بنها
كلية الزراعة

دليل الدراسات العليا
1026/1025

بسم اهلل الرحمن الرحيم
كلمة السيد األستاذ الدكتور /عميد الكلية
إلى أبنائه الطالب
أبنائى وبناتى طالب الدراسات العليا بكلية الزراعة بمشتهر-:

فى مستهل تسجيلكم لدرجة جديدة من الدرجات التى تمنحها كليتنا فى الدراسات العليا يطيب لىى أن أتقىدم

اجيا المولى عز وجل أن يكلل هذا الجهد بالنجاح ،وأدعوكم للتحلى بالصبر والمثابرة
إليكم بخالص التهنئة ر ً
فى تحصيل العلم والمعرفة ،وأتمنى لكم المزيد من التفوق والنجاح فى حياتكم العلمية والعملية .وأتمنى أن
مفيدا لكم خالل هذه الرحلة فى سبيل الوصول الى هدفكم النبيل.
يكون هذا الدليل ً
وبهذه المناسبة ال يفوتنى أن أذكر بكىل التقىدير الجهىود الكبيىرة التىى بىذلها مىن قبلىى كىل السىادة األفاضىل

األساتذة األجالء عمىداء الكليىة السىابقين فىى سىبيل بنىاء ورقىى هىذه الكليىة .ثىم تبقىى كلمىة تحيىة وتقىدير

للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وكذلك السادة العاملين بالكلية على ما يمنحوه ألبنائهم

طالب الدراسات العليا من جهد وطاقات كبيرة فى مجال الدراسىة واألنشىطة الجامعيىة المختلفىة ،وأتمنىى أن
وختاما أدعو اهلل العلى القدير أن يوفقكم لتحقيق ما تتطلعون إليى
يستمر عطاؤهم وأن يتضاعف جهدهم.
ً
من نجاح وتفوق.

وكل عام وأنتم بخير.
عميد الكلية

نبذه مختصره عن محافظة القليوبية
ــ

أوال:الموقع:

تقع محافظة القليوبيةة بمطققةة قةال الطيةد رطة لأل الة لدا ومحة لا مة الفطةو محةافظد

الق ةةالاا والفي ةةاا وق ةةماال مح ةةافظد ال قةلي ةةة والفابي ةةة وق ةةاقا محافظد ةةا ال ةةاقية و اب ةةا محافظ ةةة
المطوفية ونظاا لموقع المحافظة المدميةا فننةةا ملدقة ل ةخطة قةوو الموالةئي الاليمةية لفميةع
موالئي الوجه الخحاى.

ثانيا :تالمخ المحافظة:

 ف رام  399لفامه  7251ميئدمه كان مقلق رل مطققةة محافظةة القليوبيةة ة (والمةة
القليوبيةةة) نمةةخة الةة قارةة تةا الق ممةةة ولة ة م مطةةة قليةةو
القليوبية).

و ةةمخ ب ة

ل ة بم مولمةةة

 وف ة رةةام 7379ميئدمةةه تحول ة قامةةة بطةةةا ال ة م مطةةة بطةةةا وت ة ن ةةاء ماكةةا وم مطةةة بطةةةا
وألخح حاضاة لم مامة القليوبية.

 وف ة رةةام 7391ت ة

ةةدخ اس اب ة بمحافظةةة القليوبيةةة ب ة ال م ة م مامةةة القليوبيةةة و ل ة

م مطة بطةا رالمة لةا.

نبذه مختصره عن الكلية

تقع كلية الزراعة بمشتهر بقريةة مشةتهر مركةز ةوي بليوبيةة علة ب ة  2كيلةومتر
من ال ريق الزراع السريع وت تبر الكلية من أب م الم اه الزراعية ف مصر ولها سةل
حاف ف ال م عل تق م الزراعة .وتشتم عل أح عشر بسما علميا هة (المحاصةي
البساتين اإلنتةا الحيةوان الورا،ةة الكيميةاز الزراعيةة ا،راإلة اإلبتصةا الزراعة
النبات الزراعة وبايةة النبةات علةوم ا،ةذيةة الهن سةة الزراعيةة) كمةا تشةتم علة 11
شة به تخصصةةية ىلة لانة الشة بة ال امةةه وشة بة الزراعةةة والتربيةة) كمةةا تمتةاز الكليةةة
بإحتوائها عل مزرعة كبيره يت ر ال ال عمليا عل ممارسة ال مليةات الزراعيةة بهةا
ة مسةةاحتها ه ة ومرافقهةةا تبل ة حةةوال  141فة ان ىل ة لان ة مزرعةةة اإلنتةةا الحيةةوان
وال والن .منها مشةت فاكهةة ومشةات وصةو لنباتةات الزينةة وصةو ا،بحةا ل بسةام
ال لمية وح يقة موالح والحلويات ومزرعة المحاصةي والبسةاتين وتحتةول علة ك،يةر مةن
ا،صو النباتية لمحاصي الفاكهة والخإلر والزينة وك،يةر مةن النباتةات ال بيةة وال ريةة
ويول بها م م مركزل للتحالي واإلستشارات الزراعية ومح ة فرعية ل صو الورا،ية
تتبع البنك الو ن لللينات.

ت ور الكلية منذ نشأتها حت اآلن
ــــ

 ف عام  1111أختيرت مشتهر مقرا لم رسة زراعية متوس ة.
 ف عام 1141 1142تحولت الم رسة ىل فرع لكلية الزراعة لام ة القاهره.
 ف عام  1141تحولت ىل م رسة ،انوية زراعية (نظام الخمس سنوات).
 فة عةةام  1111تقةرر ىنشةةاز الم هة ال ةال الزراعة بمشةةتهر تاب ةا لةةوزار الت لةةيم
وكانةةت ال راسةةة ف ة ش ة بتين الش ة بة ال امةةة وش ة بة اإلرشةةا والت لةةيم
ال ةةال
كمةةا كةةان يلةةرل ت ة ري ال ةةال ف ة الصةةم ال،ال ة لم ة عةةام بألمانيةةا
الزراع ة
الغربية.
 وف عام  1111تحو الم هة ال ةال الزراعة بمشةتهر ىلة كليةة ال لةوم الزراعيةة
بمشتهر تاب ة للام ة حلوان.
 فةة  1111/11/21صةة ر بةةرار السةةي  /رئةةيس مللةةس الةةوزراز ربةةم  141لسةةنة
 1111بإلم الكلية للام ة الزبازيق/فرع بنها.
 ف عام  2001ص ر برار السي  /رئيس اللمهورية بفص فةرع اللام ةة ببنهةا عةن
لام ة الزبازيق ليكون لام ة بائمه بذاتها ىعتبارا من .2001/8/1
ت ةةةور عةةة ال ةةةال مةةةن مائةةةة الةةة عةةةام  1111ىلةةة  1084الةةة عةةةام 2001/2002
باإلإلةةةافة ىلةةة  100الةةة بال راسةةةات ال ليةةةا .ويتكةةةون أعإلةةةاز هيئةةةة التةةة ريس بالكليةةةة
وم اونيهم من ( 8أستاذ ةير متفرغ  12أستاذ متفرغ  11أسةتاذ  21أسةتاذ مسةاع 14
م رس) باإلإلافة ىل  41م رس مساع وم ي .

رؤية ورسالة الكلية

الرسالة والقيم

Mission & Values

األهداف اإلستراتيجية لكلية الزراعة – جامعة بنها
 -1تخةةريم مهن سةةين زراعيةةين ل ة يهم الق ة رات ال لميةةة والمهةةارات الت ة ت ة هلهم للمنافسةةة
بسوق ال م وبا رين عل اإلسهام ف ت وير الق اع الزراع بلمهورية مصر ال ربية.
 -2اإلعة ا ال لمة والفكةةرل والشخصة المتكامة ل إلةو هيئةة التة ريس والباحة المبتكةةر
المب ع وفقا للمواصفات والنظم والمرل يات ال المية.
 -1توظيةةم خ ةةة البحةةة ال لمةة للسةةةهام فةةة التنميةةةة الشةةاملة للق ةةةاع الزراعةةة وحةةة
مشكالته واإلرتقاز بالبيئة.
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تنمية الق رات الما ية والبنية ا،ساسية.

 -1ى ار فاعلةةةة مةةةع تنقيةةةة وترشةةةي وت ةةةوير منةةةاي ال مةةة واإللتةةةزام بةةةاللو لمختلةةةم
المخرلات الت ليمية والبح،ية والمهنية للكلية ىسترشا ا بالمواصفات والمرل يات ال المية.

 -1مواكبةةةةةة التقةةةةة م والت ةةةةةور ال ةةةةةالم فةةةةة الم ةةةةةارم ال لميةةةةةة والتقنيةةةةةات الزراعيةةةةةة
 Agricultural technologiesمع ت ظةيم توظيةم ت بيقاتهةا فة تنميةة بة رات الملتمةع
الزراعةة وم سسةةاته وتشةةليع ىسةةتمرار الةةت لم الةةذات علةة المسةةتول الفةةر ل واللمةةاع
والم سس ببرامم الت ري والخ مات الملتم ية

المبادىء والقيم الحاكمة ألنشطة الكلي ـ ـ ـ ــة
 -1اإللتزام بالشفافية والنزاهة وتكاف الفرص وا ،از المتميز.
 -2اإللتةةةزام بخإلةةةوع كافةةةة ا،نشةةة ة التةةة تباشةةةرها الكليةةةة للمرال ةةةة والقيةةةاس والتقةةةويم
والت وير المستمر وفقا للممارسات والمرل يات اللام ية ال المية.
 -1توفير حرية الرأل والفكةر والت بيةر واإلختيةار ،عإلةاز هيئةة التة ريس وال ةال وتةوفير
يموبرا ية المشاركة للميع ال املين بالكلية والم نيين بأ ائها.
 -4اإللتزام بالمرال ة المستمر لخ ت وير الكلية والبرامم وا،نشة ة الت ليميةة والبح،يةة
والمهنية وتصحيح مسارها بما يخ م اإلحتيالات التنموية والبيئة المحلية.
 -1التزام الكلية بتنمية مناي و،قافة ال م اللماع وت اون وتإلافر التخصصةات بمةا يتسةق
مع بي ة اللام ة كم سسة لتنمية الم رفة.

إدارة الدراسات العليا والبحوث
 -1السيدة /سناء عبد الحكيم محمد منسي
 -2السيدة /سعدية عبد الفتاح عصر
 -3السيدة /خديجة مصطفي عفيفي
 -4السيدة /منال محمد عبد العظيم
 -5السيدة /امل عبد المنعم جاهين
 -6السيدة /نهي احمد العشري

 -7السيد /رافت مصطفي عفيفي

مدير اإلدارة

األقسام العلمية بالكلية
ةة
القسـ ــم

رئيس مجلس القسم

قسم علوم األغذيه

أ / .محم ب ير االلفي

قسم المحاصيل

أ / .محم اسماعي سلوع

قس ــم وقـاية النبات

أ / .عزت فر الخيا

قسم البس ـ ــاتين

أ / .احم احم رزق السي

قسم اإلنتاج الحيوانى

أ / .محمو رياض المه ي

قسم األراضـ ــى

أ / .ابو النصر هاشم عب الملي

قسم الكيمياء الزراعية

أ / .فرحات فو عل فو

قسم الوراث ـ ــه

أ / .مخلوم محم محمو بخيت

قسم امراض النبات

أ / .لها محم سوبي الهباق

قسم النبات الزراعي

أ/ .حسني محم محم عب ال ايم

قسم اإلقتصاد الزراعى

أ / .س ي عباس محم رشا

قسم الهندسة الزراعية

أ / .عا

حام بهنساوي

الرقم الكودى األقسام العلمية بالكلية
Departments and their codes

مسلسل الرم ـ ـ ـ ــز
الك ــود
1
2
1

ى
.1
أرض

القسم العلمى Department
علوم ا،راإل

.2
ىقت
.1
اإلنتا الحيوان
ىن

والمياه

اإلبتصا الزراع

Soil and Water Science

Agricultural Economics

وال والن

Animal Production and Poultry

4

.4
ا
.1
علوم ا،ةذي ه وا،لبان
ع غ

1

.1
كمز
.1
محم
.8
ان
.1
ور
10
وقن
11
ه ز

1

1
8
1
10
11

ن

البساتي

Horticulture Science
Food and Dairy Science

الكيمياز الحيويه الزراعي ة

Agricultural Biochemistry

المحاصي

Agronomy

النبات الزراع
الورا،
وباية النب

Botany Agricultural

ة

Genetics

ات

Plant Protection

الهن سة الزراع ية

Agricultural Engineering

البرامج التعليمية المتاحة لمنح

درجات علمية فى الدراسات العليا
أوال :دبلومات الدراسات العليا فى العلوم الزراعية
Postgraduate Diplomas of Agricultural Sciences

م

القسم

م

الدبلوم

1

ا،راإل

1
2

اه للرل.
 تحلي وتقييم المي -تكنولولياىستصالح ا،راإل الصحراوية.

2

اإلبتصا الزراع

1

 راسةةة الل ة ول وتقيةةيم المشروع ة ات الزراعيةةةالريفية.
الم زراع .
 -ىع

1

اإلنتا الحيوان

1
2

 ىنتا الحي -ىنتا ال وال

وان.
ن.

1

 تقنيةةةات الزراعةةةة النظيفةةةة إلنتةةةا الحاصةةةالتالبستاني ة.
 -تكنولوليةةا ىنتةةا وىعة ا الحاصةةالت البسةةتانية

2

4

البس

اتين

2

للتص ير.
1

1

علوم ا،ة

1

الكيمي از الزراعي ة

1

1

المحاصي والميكنة الزراعي ة

1
2

8

النبات الزراع

1
2
3

1

الورا،

10

وباية النب

11

هن سه زراعيه

ذية

2

ة
ات

 مراببةةةةة لةةةةو اإلنتةةةةا فةةةة مصةةةةانع ا،ةذيةةةةةوا،لب ان.
 المشةةةةةةروعات الصةةةةةةغير فةةةةةة الصناع ةةةةةة اتالغذائيةوا،لب ان.
 -التحلي القياس للمنتلات الزراعي

 -تربية وىنتا تق

ة.

اول.

 ى ار وتشةةغي الم ة ات الزراعيةةة (ميكنةةةزراعية)
 فسيولوليا نمو النبات تحت ظروم اإلله ا . الميكروبيولوليا الزراعية الت بيقي ة.ات.
 -أمراض النب

1

 -التكنولوليا الحيوي

1

والح رير.
 ىنتا النح اإلتلاهات الح ي،ةة لمكافحةة اآلفةات وت بيقاتهةاال ملية.

2

ة.

دبلومات الدراسات العليا

وهى دراسات تتناول مقررات دراسية ذات طبيعية تطبيقية لمدة عام دراسى واحد حيث تعتبر إضافة علمية

عملية للخريجين من كليات الزراعة فى المجاالت المختلفة التى يعملون بها .والدراسة للدبلومات مستقلة

بذاتها.

مـ ـ ــدة الدراسة:

Study Period

-1فترة الدراسة بالدبلوم فصلين دراسيين للمتقدمين للدراسىة والىذين تنطبىق علىيهم الشىروط مىن الحاصىلين

على درجة البكالوريوس فى العلوم الزراعية مىن إحىدا الجامعىات المصىرية أو علىى درجىة معادلىة لهىا مىن
معهد علمى آخر معترف ب بدون شرط التقدير.

-2يقوم الطالب المقيد بدبلوم الدراسىات العليىا بدراسىة مقىررات دراسىية بواقى 33سىاعة معتمىدة بنىاء علىى
إقتىراح مجلىىس القسىىم العلمىىى المخىىتص وموافقىىة مجلىىس الكليىة شىىاملة 24سىىاعة معتمىىدة مقىىررات دراسىىية

إجباريىىة محىىددة لكىىل دبلىىوم و6سىىاعات معتمىىدة إختياري ى مىىن المقىىررات الدراسىىية اإلختياريىىة التىىى يقترحهىىا
القسم المختص لكل دبلوم وبموافقة مجلس الكلية.

-3فىى حالىىة رسىىوب الطالىىب فيمىىا اليزيىىد عىىن مقىىررين يتقىىدم الطالىىب لرمتحىىان فىىى دور نىىوفمبر مىىن نفىىس

العىىام .وفىىى حالىىة رسىىوب يتقىىدم لرمتحىىان فيهىىا للمىىرة الثالثىىة فىىى العىىام الثىىانى فى ذا تكىىرر رسىىوب فىىى نفىىس

المقررات يلغى قيده للدراسة بهذا الدبلوم ويكون نجاح فى المقررات التى سبق ورسب فيها بتقدير مقبول.

-5فى حالة رسوب الطالب فى أكثر من مقررين يبقى الطالب لرعادة ويتقدم لرمتحان فى جمي المقىررات
فى العام الثانى ويحسب ل التقديرات الجديدة واذا رسب لمرة ثانية يلغى قيده للدراسة بهذا الدبلوم.

-6اليجوز إعادة قيد الطالب لنفس الدبلوم بعد إستنفاذه مرات الرسوب إال بعد مرور عام على األقل.
-7يكون النجاح بالحصول على  %63على األقل .ويدون فى شهادة الطالب التخصىص والىدبلوم الحاصىل
علي موضحا ب تقدير النجاح بذات األسلوب المتب للمقررات الدراسية.

شروط وخطوات القيد والتسجيل
وانهاء أعمال الرسالة

أوال :درجة الماجستير فى العلوم الزراعية:

)Master of Science Degree (M.Sc.

وتشىىمل الدراسىىة بهىىا مقىىررات دراسىىية عليىىا ومتابعىىة التقىىدم العلمىىى والتىىدريب علىىى أسىىلوب البح ى العلمىىى

واستقراء النتائج ينتهى ب عىداد رسىالة تقبلهىا لجنىة اإلمتحىان .والتقىل المىدة الالزمىة لنيىل هىذه الدرجىة عىن

سنتين.

شروط التسجيل:

Registration Conditions

أن يكون الطالب حاصال على درجة البكالوريوس فى العلوم الزراعية من إحدا الجامعات المصرية أوعلى

درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف ب  ،بتقدير عام "جيد" على األقل،فى متوسىط تقديراتى خىالل

سنوات الدراسىة وتقىدير "جيىد جىدا" فىى متوسىط مقىررات فىرت التخصىص والمىواد المرتبطىة بمىادة التخصىص

والتىىى يحىىددها مجلىىس القسىىم المخىىتص ويقرهىىا مجلىىس الكليىىة .وأن اليكىىون قىىد مضىىى علىىى حصىىول علىىى

الدرجىىة العلميىىة األولىىى أكثىىر مىىن عشىىر سىىنوات .ويجىىوز اإلعفىىاء مىىن هىىذا الشىىرط علىىى أن يجتىىاز المتقىىدم

إمتحانات المقررات الدراسية التنشيطية التى يقرها مجلىس الكليىةأثناء التسىجيل وعىددها ثىال مقىررات ()9

وحدات بتقدير جيد جدا على األقل.

شروط منح الدرجــةConditions for Degree Awarding -:

يشتر ف ال ال لني رلة المالستير ف ال لوم الزراعية مايل :
 -1أن يتاب الطالب الدراسة والبح لمدة سنتين على األقل من تاريخ تسجيل .
 -2أن يقوم ب جراء بحو فى موضوت يقره مجلس الكلية بناءا على إقتراح مجلس القسم المختص.
 -3أن يتقدم الطالىب بعىد نجاحى بتقىدير "جيدجىدا" علىى األقىل فىى متوسىط تقىديرات إمتحانى فىى المقىررات
الدراسية المكلف بها ،بنتائج بحوث فى رسالة تقبلها لجنة الحكم بعد مناقشت فيها.

 -4يقدم الطالب مايفيدإجتيازه لثال دورات فى الحاسب اآللى.
 -5أن يكىىون الطالىىب قىىد إنتهىىى مىىن دراسىىة اللغىىة اإلنجليزيىىة بنجىىاح وذلىىك بفتىىرة دراسىىية تعىىادل فصىىلين
دراسيين (سنة أكاديمية) واليحسب تقدير اللغة ضمن تقديرات الطالب ويقوم الطالب بدراسة اللغة فى الكلية

أو إحدا مراكز التدريب اللغوا التابعة للجامعة والتى يقرها مجلس الكلية.

 -6يتقىدم الطالىىب بشىىهادة إجتيىاز اللغىىة اإلنجليزيىىة (التويفىل) بمسىىتوا اليقىىل عىن ( )433وحىىدة مىىن أحىىد
مراكز اللغة بالجامعة أو من الجامعات المناظرة وفقا لما يقرره مجلس الكلية ومجلس الجامعىة "قبىل تشىكيل

لجنة الحكم على الرسالة".

ثانيا:درجة دكتور الفـلسفة فى

العلوم الزراعيةDoctor of Philosophy Degree (Ph.D.) :

تعتمىد الدراسىة لدرجىة الىدكتوراه أساسىىا علىى البحى العلمىى المبتكىر والتىىدريب علىى متابعىة التقىدم العلمىىى
ودراسة مقررات دراسية عليا باإلضافة إلى إمتحان تأهيلى والتقل المدة الالزمة لنيل هذه الدرجة عن ثال

سنوات تنتهى بتقديم رسالة تقبلها لجنة الحكم.
ما

( -:)10شـ ـ ـ ــروط القيدRegistration Conditions -:

-1أن يكون الطالب حاصال على درجة البكالوريوس فى العلوم الزراعيىة أو علىى درجىة البكىالوريوس مىن
كليات أخرا فى تخصصات لها عالق مباشره بالتخصصات التى تمنحها الكلية.

-2أن يكون حاصال على درجة الماجستير فى العلوم الزراعية فى مجىال التخصىص أو علىى درجىة معادلىة
لهىىا فىىى العلىىوم الزراعيىىة مىىن معهىىد علمىىى آخىىر معتىىرف بىى وأن اليكىىون قىىد مضىىى علىىى حصىىول علىىى
الماجستير أكثر من خمس سنوات.

-3أن يكون متوسط تقديرات المقررات الدراسية التى درسها فى درجة الماجستير (جيدجدا) على األقل.
-4أن يقدم أحد األسىاتذة المشىرفين علىى الطالىب خىالل مرحلىة الماجسىتير مايفيىد بأهليىة الطالىب وكفاءتى

للتقدم للتسجيل لدرجة الدكتوراه فى حالة الحصول على الماجستير من داخل الكلية.
-5أن يحصل الطالب على موافقة جهة عمل لقيده بالدراسات العليا.

-6أن يتقدم الطالب ب ستمارة طلب قيد لدرجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الزراعية ويسىتوفى جميى األوراق
المطلوبة والمعلن عنها من قبل الدراسات العليا إلى عميد الكلية ،ويقوم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا
والبحو للتأكد من إنطباق شروط التسجيل على الطالب ثم تحول إلى مجلس القسم المختص إلبداء الىرأا

وتحديد لجنة اإلشراف.

-7تقدم لجنة اإلشراف خطة بحثية تشمل كافة جوانب الدراسة والمراجى موقعىة مىن السىادة المشىرفين إلىى

إدارة الدراسات العليا وتحفظ بملف الطالب عند التسجيل.

-8يقىىوم مجلىىس الكليىىة بالبىىت فىىى طلىىب القيىىد بنىىاءا علىىى توصىىية مجلىىس القسىىم العلمىىى المخىىتص ولجنىىة
الدراسات العليا ويعتبر تاريخ موافقة مجلس الكلية هو تاريخ قيد الطالىب واليىتم القيىد إال بعىد إعتمىاد نائىب

رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحو .

-9يراعى قيد الطالب غير المصريين وفقا إلجراءات قبىول الطىالب األجانىب التىى يحىددها المجلىس األعلىى

للجامعات.

شرو منح ال رلة-:
يشتر ف ال ال لني رلة كتوراه الفلسفة ف ال لوم الزراعية -:
-1أن يتاب الطالب الدراسة والبح لمدة ثال سنوات على األقل من تاريخ قيده.
Conditions for Degree Awarding

-2يقىىدم الطالىىب شىىهادة تفيىىد تأهيل ى فىىى اللغىىة اإلنجليزيىىة بمسىىتوا  TOEFL 500مىىن مركىىز اللغىىات
بالجامعة أو من الجامعات المناظرة. .

-3أن يؤدا الطالب بعد نجاحى فىى المقىررات الدراسىية المكلىف بهىا ولغىة أجنبيىة غيىر اإلنجليزيىة (يقررهىا
مجلس الكلية) إمتحانا تأهيليا إلختبار قدرات العلمية فى مجال تخصص والمجىاالت المرتبطىة بهىا ومقدرتى

على معالجة المشاكل العلمية.

-4أن يتقىىدم الطالىىب بعىىد نجاحى فىىى اإلمتحىىان التىىأهيلى بنتىىائج بحوثى فىىى رسىىالة تقبلهىىا لجنىىة الحكىىم بعىىد
مناقشت فيها وذلك خالل خمس سنوات من تاريخ تسجيل .

مواعيد التسجيل:

Admission Schedule

يتم تسجيل طالب الدراسات العليا لدرجتى الماجستير والدكتوراه مرتين فى العام فى شىهرا فبرايىر وسىبتمبر
من

كل عام .ويكون التسجيل للدبلومات مرة واحدة فى العام وتقىدم طلبىات القيىد خىالل شىهر أغسىطس مىن كىل
عام ويحدد مجلس الكلية بناء على إقتراحات مجالس األقسام العلمية المختصة عدد الطىالب الىذين يقبلىون

للقيد بالدراسات العليا فى كل مرة.

جام ة بطةا

كلية الالارة بم دةا
دالة ال لا اي ال ليا والخحوث
ك ف تفامغ بياناي طالب ماقح للدمفيد ل لجة الماجمديا
دولة  ........................بقم .............................
بياناي القالب:
 -7ا

القالب.......................................................................................................................................... :

 -5الو يفة وجةة ال

مد............................................................................................................................... :

 -9المؤلد - :بطالولمول ف ال لوم الالارية قم

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

 تالمخ الحصوس رليه  ......................................................م كلية ................................................. -الدق ما ال ام .............................................................................................................................

 -ا دطماس ق خة  ............................................................بمدو ط نقاو ............................................

بياناي مادة الدخصيص والمواد الماتخقة:
مادة الدخصص.......................................................... :
المواد الماتخقة:

وح اي – الدق ما .....................................................

.................................................. -7

وح اي – الدق ما .....................................................

.................................................. -5

وح اي – الدق ما .....................................................

.................................................. -9

وح اي – الدق ما .....................................................

 -مدو ط نقاو تق مااي المواد الماتخقة ....................................................................................

موضوع ال لا ة:
 -7اللفة ال ابية:

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

 -5اللفة االنفليامة...................................................................................................................................... :
.........................................................................................................................................

لفطة ابقااف:
ال لجة ال لمية والو يفة

اال ة

جةة ال مد

........................................................................................................................................................... -7
........................................................................................................................................................... -5
............................................................................................................................................................ -9
............................................................................................................................................................ -4
51م رل تمفيد القالب الموضح بياناته ب اليه ل لجة الماجمديا.

وافق مفلس قم  .................................بفلمده بدالمخ / /

رمي الطلية

لليس مفلس القم

جام ة بطةا

كلية الالارة بم دةا

دالة ال لا اي ال ليا والخحوث
المي األ دا ال كدول  /رمي الطلية
ألجو الدطام باتخا الئزم نحو تمفيل ل لجة

ف مفاس

تخصص

تحية طيخة وب

بقم

رلما ب نط حالد رل دلجة
م كلية الالارة جام ة

ف ال لوم الالارية ق خة

دول

رلما ب ن رطوان :

511م و ل بق ما رام

ون طية األولال المقلوبة تخ ا لد ليماي الطلية.

اال ة ة :
ال مةةد:

الدوقيع:

الدالمخ:

مق مةةه

جام ة بطةا

كلية الالارة بم دةا

قم ------------
دولة مالل/أكدوبا

51

قة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةاال
أقا أنا
ف دولة

المدق م للدمفيد لل لا اي ال ليا ل لجة
 51م ب نط

يا ممفد أو مدق م للدمفيد لل لجة ب ى م ة أو كلية أو جام ة أ ةاى و ا ثخة

ةئف لة فيطةون للطليةة الحةق فة فصةل

ا تمة الموافقةةة رلة الدمةفيد كمةا أنطة قة أحقة رلمةا بموضةوع ال لا ةةة

(الا الة) ولفطة ابقااف والمقالاي ال لا ية الم لجة ف ا دمالة قي ى لل لا اي ال ليا ورط ولود موافقة الفام ةة ة لدام
باالندظام ف ال لا ة وف تطفيذ الخانامج الخحث حد اندة م ر اد ل الد .
اال ة ة :
الدوقيع:
الم اف الاليم

م دم
لليس مفلس القم

جام ة بطةا

كلية الالارة بم دةا

دالة ال لا اي ال ليا والخحوث

ت ة ةةة ة
ب ن ال ممدخ م لقالب/

مد ة قم

مطانياي ماالع أو م امد الطلية ف تطفيةذ جةااءاي بحثةه حيةه أنةه مة

الماقح للدمفيد ل لجة

ال املي بالو الف الم اونة لةيئة الد لمس (م ي – م لل ممار ) بالطلية.
تحاماا ف

/

/

51م
لليس مفلس القم

يةا

جام ة بطةا

كلية الالارة بم دةا

دالة ال لا اي ال ليا والخحوث

ت ة ةةة ة
الممفد ل لجة الماجمديا ق ال لوم الالارية بقم

أت ة أنا القالب/
ف دولة

 51م بدق م ألد الممدط اي الا مية الدالية رط ت طيد لفطة الحطة رلة

ل الد :
( )7قةادة اجدياز ثئث دولاي ف الحا ب اآلل م وح ة الحا ب اآلل بالطلية :دولة ف مق مة الحا ب – دولة
ت لمخية (مدو ط) – دولة ف تقخيقاي الحا ب.
( )5قةادة اجدياز اللفة ابنفليامة تومفد  INSTITUTIONAL TOEFLبممدوى ال مقد ر  411وح ة
وف حالة ر م ا ديفاء ألد الممدط اي المقلوبة ممقط حق ف ت طيد لفطة الحط رل ل الد وللطليةة الحةق فة لفةاء
القي تلقاليا.
المقا بما فيه
اال ة ة :
الدوقيةع:
لق الخقاقة:
لليس مفلس القم

جام ة بطةا

كلية الالارة بم دةا

دالة ال لا اي ال ليا والخحوث

ا دمالة قي ال لا اي ال ليا
بقم

أوال :بياناي محاللا القالب
ا

القالب ولقخه:

ا

الوال ولقخةه:

ل لجة (الماجمديا) دولة

(نمو ج لق )9
ملف لق

تالمخ المي ة ة ةةئد:
جةة المي ة ة ة ةةئد:
الفطمية ة ة ة ة ة ة ةةة:
لق تليفون القالب:
لق المحمة ة ة ةةوس:
لق الخقاقة (قوم ):
رطة ة ةةوان المط :
رطوان الماا لة ال المة:
الو يفة الد م فلةا:
تالمخ الد يي فيةا:
رطوان الو يفة:
ال لجاي ال لمية الحالد رليةا:
ال لجةةة

ال خة والدخصص

الدالمخ

الفةة

الدق ما

)7
)5
)9

القم الذى ما ب الدمفيد فيه:

اقةةاال وت ة م القالب
أقةا بة ن الخيانةاي الموضةةحة أرةئا لةةحيحة وأنطة

يةةا ممةفد فة أى م ةة أو كليةةة أو جام ةة أ ةةاى ولة ممةةخق فصةل مة ال لا ةةاي

ال ليا ف أى كلية أو م ة وأت ة بم اد الا وم ال لا ية الد تقلب مط

ل الحق ف ت يا الم اد والطلية لةا الحق ف فصل

ا ت اي ف

ل .

طوما وكذا ت مي الم امد و لة بمفةاد الموافقةة رلة الدمةفيد ولةيس
توقيع القالب

موضوع الخحه باللفة ال ابية:

موضوع الخحه بالفة االنفليامة:

المقالاي ال لا ية
ا

الوح اي

المقال

م

الاق

أوال

مقةالاي جخالمة رامة رل ممدوى الطلية

م

ا

الاق

الوح اي

المقال

7

ةةة

طال بحه رلم وكدابة ل الد

9

5

ةةة

اللفة االنفليامة

-

9

ةةة

مطاق اي

9

4

ةةة

الحا ب اآلل (ثئث دولاي)

-

ثانيا

مقةالاي جخالمة رامة رل ممدوى القم ال لم

7

5

9

4

ثالثا

مقةالاي ا ديالمة م دا د القم ال لم

7

5

9

4

2

9

1

8

لاب ا

مقةالاي ا ديالمة م

الج القم ال لم

7

5

9

4

امما

مقالاي تط يقية ( ن وج )

7

5

9

4

لفطة ابقااف:

اال ة ة ة ة ة

الدوقيع

ال لجة الو يفية

-7
-5
-9
-4
ل لجة الماجمديا بدالمخ

وافق مفلس القم رل تمفيد القالب/

/

511 /
لليس مفلس القم

وافق لفطة ال لا اي ال ليا والخحوث بدالمخ

/

 511 /ومفلس الطلية بدالمخ

/

511 /
رمي الطلية

نموذج رقم ()11
بسم هللا الرحمن الرحيم

كلية الزراعة بمشتهر
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

تقرير فنى فردى
عن مناقشة رسالة ماجستير
مقدم من السيد األستاذ الدكتور/
بيانات الطالب:
اسم الطالب:

مجال الدراسة :العلوم الزراعية ،التخصص:

الوظيفة وجهة العمل

تاريخ التسجيل:

موضوع الرسالة بالغة العربية:
موضوع الرسالة باللغة اإلنجليزية:

تاريخ موافقة مجلس الكلية على تشكيل لجنة الحكم:

تاريخ اعتماد نائب رئيس الجامعة9002 /3/3 :

التقرير العلمى:

بعددد اإلط د ع عل ددى الرسددالة العلميددة الموض ددف بياناتهددا عاليددة وفحص ددها مددن حيددث الش ددكل والمضددمون ،تق دددم

بتقريرى هذا عنها:

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

 .........................................................والرسالة صالحة للمناقشة.
االسم:أ.د/
التوقيع:

التاريخ

/

/

نمو ج لق ()71
بم اهلل الاحم الاحي

كلية الالارة بم دةا

وكيل الكلية

لشئون الدراسات العليا والبحوث
تقرير فنى جماعى
عن مناقشة رسالة ماجستير/دكتوراة
بيانات الطالب:

اسم الطالب:

الوظيفة وجهة العمل

مجال الدراسة :العلوم الزراعية ،التخصص:
تاريخ التسجيل:

موضوع الرسالة بالغة العربية:
موضوع الرسالة باللغة اإلنجليزية:
تاريخ موافقة مجلس الكلية على تشكيل لجنة الحكم:

تاريخ اعتماد نائب رئيس الجامعة:

التقرير العلمى:
 222 / /قامت اللجنة المشكلة بموافقةة األسةتاذ الةدكتور نائةب رئةي
أته فى يوم األثنين الموافق
 222 / /للحكةم علةى رسةالة الةدكتورام المقدمةة
الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بتةاري
من الطالب المذكور ،بمناقشة المتقدم فيما ورد برسالته وما يرتبط بها من خلفية علمية.
وفيما يلى تقرير اللجنة بعد المناقشة:
.................................................................................. .........................................................................................................
........................................................................................................ ...................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
.............................................................. .............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
.................................................................................... .......................................................................................................
.............................................................. .............................................................................................................................
......................................................................................................................................... ..................................................
........................................................................................التوقيعات

نتيجة

المناقشة.......................................................................................................................... :

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

استكماال وجه النقص /تعدي ت غير جوهرية فى الرسالة (إن وجد) والمدة المحددة لها:

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

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

مستوى األمانة العلمية واألصالة:

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

التوصية :تقديم رسالة خرى /منف الطالب

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

درجة الماجستير فى العلوم الزراعية ،تخصص:

من قسم

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

لجنة الحكم:
االسد د د د ددم

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

كلية:

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

التوقيع
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.............................................................
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ملحوظة :يرفق م تقرير المشرفين على الرسالة أن تم استكمال أوج النقص/التعديالت التى طلبتهىا لجنىة الحكىم (إن وجىدت) وموافقىة مجلىس القسىم
عليها م أوراق منح الدرجة.

جام ة بطةا
كلية الالارة بم دةا

دالة ال لا اي ال ليا والخحوث
ك ف تفامغ بياناي طالب ماقح للدمفيد ل لجة ال كدولاا
دولة  ........................بقم .............................
بياناي القالب:
 -7ا

القالب.......................................................................................................................................... :

 -5الو يفة وجةة ال مد............................................................................................................................... :
 -9المؤلد - :ماجمديا ف ال لوم الالارية ف مفاس .............................................................................................
 -4تالمخ الحصوس رليه  ....................................................................م كلية .................................................
 -2مدو ط نقاو تق مااي مواد الماجمديا ...........................................................................................................
موضوع ال لا ة:
 -7اللفة ال ابية:

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

 -5اللفة االنفليامة...................................................................................................................................... :
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
لفطة ابقااف:
اال ة

جةة ال مد

ال لجة ال لمية والو يفة

........................................................................................................................................................... -7
........................................................................................................................................................... -5
............................................................................................................................................................ -9
............................................................................................................................................................ -4
وافق مفلس قم  .................................بفلمده بدالمخ / /

51م رل تمفيد القالب الموضح بياناته ب اليه ل لجة الماجمديا.
لليس مفلس القم
م دم
رمي الطلية

جام ة بطةا

كلية الالارة بم دةا

دالة ال لا اي ال ليا والخحوث
المي األ دا ال كدول  /رمي الطلية

تحية طيخة وب

ألجو الدطام باتخا الئزم نحو تمفيل ل لجة

ف مفاس
دول

رلما ب ن رطوان :

تخصص

511م و ل بق ما رام

بقم

ف ال لوم الالارية ق خة

رلما ب نط حالد رل دلجة
م كلية الالارة جام ة

ون طية األولال المقلوبة تخ ا لد ليماي الطلية.

اال ة ة :
ال مةةد:

الدوقيع:

الدالمخ:

مق مةةه

جام ة بطةا

قم

كلية الالارة بم دةا
دولة مالل/أكدوبا

51

قة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةاال
أقا أنا
ف دولة

المدق م للدمفيد لل لا اي ال ليا ل لجة
 51م ب نط

يا ممفد أو مدق م للدمفيد لل لجة ب ى م ة أو كلية أو جام ة أ ةاى و ا ثخة

ةئف لة فيطةون للطليةة الحةق فة فصةل

ا تمة الموافقةةة رلة الدمةفيد كمةا أنطة قة أحقة رلمةا بموضةوع ال لا ةةة

(الا الة) ولفطة ابقااف والمقالاي ال لا ية الم لجة ف ا دمالة قي ى لل لا اي ال ليا ورط ولود موافقة الفام ةة ة لدام
باالندظام ف ال لا ة وف تطفيذ الخانامج الخحث حد اندة م ر اد ل الد .
اال ة ة :
الدوقيع:
الم اف الاليم

م دم
لليس مفلس القم

جام ة بطةا

كلية الالارة بم دةا

دالة ال لا اي ال ليا والخحوث

ت ة ةةة ة
ب ن ال ممدخ م لقالب/

مد ة قم

مطانياي ماالع أو م امد الطلية ف تطفيةذ جةااءاي بحثةه حيةه أنةه مة

الماقح للدمفيد ل لجة

ال املي بالو الف الم اونة لةيئة الد لمس (م ي – م لل ممار ) بالطلية.
تحاماا ف

/

/

51م
لليس مفلس القم

يةا

جام ة بطةا

كلية الالارة بم دةا

دالة ال لا اي ال ليا والخحوث

ت ة ةةة ة
الممفد ل لجة دكدولاا الفلمفة ق ال لوم الالارية بقم

أت ة أنا القالب/
ف دولة

 51م بدق م ألد الممدط اي الا مية الدالية رط ت طيد لفطة الحطة رلة

ل الد :
( )7قةادة اجدياز ثئث دولاي ف الحا ب اآلل م وح ة الحا ب اآلل بالطلية :دولة ف مق مة الحا ب – دولة
ت لمخية (مدو ط) – دولة ف تقخيقاي الحا ب.
( )5قةادة اجدياز اللفة ابنفليامة تومفد  INSTITUTIONAL TOEFLبممدوى ال مقد ر  211وح ة
وف حالة ر م ا ديفاء ألد الممدط اي المقلوبة ممقط حق ف ت طيد لفطة الحط رل ل الد وللطليةة الحةق فة لفةاء
القي تلقاليا.
المقا بما فيه
اال ة ة :
الدوقيةع:
لق الخقاقة:
لليس مفلس القم

جام ة بطةا

كلية الالارة بم دةا

(نمو ج لق )4

دالة ال لا اي ال ليا والخحوث

ا دمالة قي ال لا اي ال ليا
بقم

ملف لق

ل لجة (ال كدولاا) دولة

أوال :بياناي محاللا القالب
ا

ا

القالب ولقخه:
الوال ولقخةه:

تالمخ المي ة ة ةةئد:

جةة المي ة ة ة ةةئد:
الفطمية ة ة ة ة ة ة ةةة:

لق تليفون القالب:

لق المحمة ة ة ةةوس:
الاق ة ة ة ة القوم :

رطة ة ةةوان المط :

رطوان الماا لة ال المة:
الو يفة الد م فلةا:

تالمخ الد يي فيةا:

رطوان الو يفة:

ال لجاي ال لمية الحالد رليةا:

)7

ال لجةةة

ال خة والدخصص

)5
)9

القم الذى ما ب الدمفيد فيه:

الفةة

الدالمخ

الدق ما

اق ةاال وت ة م القالب
أقا ب ن الخياناي الموضحة أرئا لحيحة وأنط

يا ممفد ف أى م ة أو كلية أو جام ة أ اى ول ممخق فصل

م ال لا اي ال ليا ف أى كلية أو م ةة وأت ةة بمة اد الا ةوم ال لا ةية الدة تقلةب مطة

بمفاد الموافقة رل الدمفيد وليس ل الحق ف ت يا الم اد والطلية لةا الحق ف فصل

ةطوما وكةذا تة مي الم امةد و لة
ا ت اي ف

ل .

توقيع القالب

موضوع الخحه باللفة ال ابية:
موضوع الخحه بالفة االنفليامة:
المقالاي ال لا ية
ا

الوح اي م

المقال

م

الاق

أوال

مقةالاي جخالمة رامة رل ممدوى الطلية
ا ة ةةدخ ام الحا ة ةةب اآلل ة ة ف ة ة تصة ةةمي

9

7

ةةة

9

ةةة

ثانيا

مقةالاي جخالمة رامة رل ممدوى القم ال لم

5

الاق
ةةة

ا

الوح اي

المقال

9

حا ب آل

وتحليد الدفال الالارية
9

مطاق اي

4

7

5

9

4

ثالثا
7
9

4

2

9

1

8

مقةالاي ا ديالمة م

الج القم ال لم

7

5

9

4

امما

لفة ألمانية

مقةالاي ا ديالمة م دا د القم ال لم
5

لاب ا

ةةة

-

مقالاي تط يقية ( ن وج )

7

5

9

4

لفطة ابقااف:

اال ة ة ة ة ة

ال لجة الو يفية

الدوقيع

-7
-5
-9
-4
ل لجة ال كدولاا بدالمخ

وافق مفلس القم رل تمفيد القالب/

511 /

/

للة ة ة ة ة ةةيس مفلة ة ة ة ة ةةس

القم
وافق لفطة ال لا اي ال ليا والخحوث بدالمخ

/

 511 /ومفلس الطلية بدالمخ

/

511 /

رمية ة ة ة ة ة ة
الطلية

نموذج رقم ()11

كلية الزراعة بمشتهر

بسم هللا الرحمن الرحيم

وكيل الكلية

لشئون الدراسات العليا والبحوث

تقرير فنى فردى
عن مناقشة رسالة دكتوراه

مقدم من السيد األستاذ الدكتور/

بيانات الطالب:
اسم الطالب:

مجال الدراسة :العلوم الزراعية ،التخصص:

الوظيفة وجهة العمل

تاريخ التسجيل:

موضوع الرسالة بالغة العربية:

موضوع الرسالة باللغة اإلنجليزية:
تاريخ موافقة مجلس الكلية على تشكيل لجنة الحكم:

تاريخ اعتماد نائب رئيس الجامعة9002 /3/3 :

التقرير العلمى:

بعددد اإلط د ع عل ددى الرسددالة العلميددة الموض ددف بياناتهددا عاليددة وفحص ددها مددن حيددث الش ددكل والمضددمون ،تق دددم
بتقريرى هذا عنها:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

 .........................................................والرسالة صالحة للمناقشة.
االسم:أ.د/
التوقيع:

التاريخ

/

/

نمو ج لق ()78
بم اهلل الاحم الاحي

كلية الالارة بم دةا

وكيل الكلية

لشئون الدراسات العليا والبحوث

تقرير فنى جماعى
عن مناقشة رسالة دكتوراه

بيانات الطالب:

اسم ال ال :

الوظيفة ولهة ال م

مجال الدراسة :العلوم الزراعية ،التخصص:
تاريخ التسجيل:

موضوع الرسالة بالغة العربية:
موضوع الرسالة باللغة اإلنجليزية:
تاريخ موافقة مجلس الكلية على تشكيل لجنة الحكم:

تاريخ اعتماد نائب رئيس الجامعة:

التقرير العلمى:
 222 / /قامت اللجنة المشكلة بموافقةة األسةتاذ الةدكتور نائةب رئةي
أته فى يوم األثنين الموافق
 222 / /للحكةم علةى رسةالة الةدكتورام المقدمةة
الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بتةاري
من الطالب المذكور ،بمناقشة المتقدم فيما ورد برسالته وما يرتبط بها من خلفية علمية.
وفيما يلى تقرير اللجنة بعد المناقشة:

تابع تقرير فنى جماعى
عن مناقشة رسالة دكتوراه
المقدمة من الطالب............................. /
نتيجة المناقشة.......................................................................................................................... :
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................... ....................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
.............................................................. .............................................................................................................................
.................................................................................................................................................... .......................................
................................................................................... ........................................................................................................
..................................................................................................................................

استكماال وجه النقص /تعدي ت غير جوهرية فى الرسالة (إن وجد) والمدة المحددة لها:

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

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

مستوى األمانة العلمية واألصالة:

اإلضافة العلمية/االبتكار:

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

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

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

التوصية :تقديم رسالة خرى /منف الطالب

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

درجة الماجستير فى العلوم الزراعية ،تخصص:

من قسم

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

لجنة الحكم:
االسد د د د ددم
. -1د/

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

كلية:

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

التوقيع

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

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

. -9د/

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

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

. -3د/

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

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

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

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

 -4د/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملحوظة :يرفق م تقرير المشرفين على الرسالة أن تم استكمال أوج النقص/التعديالت التى طلبتهىا لجنىة الحكىم (إن وجىدت) وموافقىة مجلىس القسىم
عليها م أوراق منح الدرجة.

