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 الباب الرابع :
 التعميم المفتوح )برنامج استصالح واستزراع األراضي الصحراوية( 
 

 نظام االلتحاق( :  72) مادة

الددلمومات أو ححددا الاديادات  أحدأن يسجل الطالب الحاصمين عمي الثانوية العامة أو  الكمية لمجمس
 عمدديالجامعددة وكلددح لمحصددول وفقددال لمادد وط والطددوالط التددي يطددعيا مجمددس  ،المعتدد ب ليددا الجامعيددة

 األعمى لمجامعات . المجمسد جة اللكالو يوس لنظام التعميم المفتوح طلقال لمل امج التي يوافق عمييا 
 

 القبول والتسجيل : نظام ( :72) مادة

 
 : القبول شروط  - أ -72

   .جامعيةال اتادايد الدأحعمي أو  اما يعادليادة الثانوية العامة أو دعمي اي الحصول  - 1        
 8األو اق وسداد التكاليب المالية لمد اسة لالتعميم المفتوح  استيفاء  - 2        

 
 : التسجيل طريقة  - ب -72

كدددل  فددي يددد س –د اسدديان  فصددالن  منيددا  لكدددل –د اسددية  مسددتوياتأ لعددة  حلددىالد اسددة  تتقسددم  – 1
 .أسلوعال  16الفصل الد اسي  ومدة –فصل ستة مق  ات 

مقد  ات  سدتةلعدد المق  ات التي يمكن لمدا س أن يسجل فييا في الفصدل الواحدد   األقصى الحد  - 2
8 

ي دفدد ي غددبلمدددا س التسددجيل فددي مقدد  ات المسددتوس التددالي اسددتكمال عدددد المقدد  ات التددي  يجددو   - 3
 8 المق  اتىكه ن دددلممتطمب السالق لكل مق   م استيفائوالتسجيل فييا لا ط 
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 مقد  ات ةدمدن تدا يب لددء الفصدل الد اسدي لحدكب أو حطافد أسدلوعانميمدو  منيدة مددتيا  حتتا  – 4
 8د اسية 

 فددي المقدد  م دأسددام الكوديددة أمددام دالمقدد  ات يددتم حسددب التددد ج الددكس تعلدد  عنددو األ قدد د اسددة  - 5
ون الدد قم الكددودس مددن ثالثددة أ قددام صانددو المئددات تعلدد  عددن كدديت الجدددول الصدداص لددالمق  ات

الد اسدي ، و قدم العاد ات يعلد  عدن الفصدل الد اسدي ، و قدم ارحداد يعلد  عدن  قدم المسدتوس 
 المق   .

 
 : غير المصريين قبول  - ج -72
 8 ج . م. ع فييم لقلولالطالب الوافدون لنفس الا وط العامة  يقلل
 

 : واالمتحاناتالدراسة  ضوابط : ( 72 ) مادة

لعددد  الصددح اوية األ اطددي واسددت  اع استصددالحوجيددا الدددا س د جددة اللكددالو يوس فددي تكنول مددن   - 1
فددي المسددتوس عمددي  مقدد  اعادد   أثنددىمقدد  ا عمددي أ لعددة مسددتويات  48لنجدداح د اسددة  اجتيددا ه

 8فصمين د اسيين عالوة عمي التد يب العممي 
 8د اسية معتمدة ساعات  3 يكافئالمق  ات تحسب عمي أساس أن المق    جميع  - 2
 8ساعتان لكل مق   االمتحان ومدة –في جميع المق  ات  ةتح ي ي االمتحانات يكون  - 3
 8د جة والنياية الصغ ا صمسون د جة  188العظمي لكل مق    النياية  - 4
 .ا ين الدو يةديم التمدة لتقيدد ج 28ائي و دالني لالمتحاند جة  88لكل مق    يصصص  - 5
   :ية عمي النحو التالينجاح أو  سوب الدا س في المق  ات الد اس يقد   - 6
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 : النجاح تقديرات  - أ

 الدرجــة              التقديـــر 
 
 فأكددث   85    ممتدددا  
 85من  أقل – 75    جددال  جيد 
 75من  أقل – 65    جيدددد 
 65من  أقل – 58    مقلددول 

 
 : الرسوب تقديرات – ب

 .د جة 58في المق   الكس يحصل فيو عمي أقل من  الدا س ي سب
 
 التد يب العممي في مجاالت الد اسة الثالثة وىي : يتم  - 7

 8كل مجال  في ساعة معتمدة  2الحيواني لمعدل  اانتاج –النلاتي  اانتاج – األ اطي
كاندددت حجالتدددو ادددفويا فدددي مجددداالت التدددد يب العممدددي ويعتلددد  الددددا س ناجحدددال حكا  االمتحدددان يكدددون  - 8

   8 االمتحان جنةمل م طيو
المسدتوس   مدنحكا نج  في عاد ة مقد  ات عمدي األقدل  األعمىالدا س حلى المستوس الد اسي  ينقل  - 9

 .الد اسي المقيد لو
  لمستوس ا حلى االنتقالمي لمسنتين األولي والثانية قلل مينيي الدا س لنجاح التد يب الع أن يم م -18

ن الثالثة وال العة قلل التص ج الثالث ولمسنتي
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 وتوزيع المقررات : الدراسة خطة( :03) مادة      

 األول المستوي
 مقررات إجبارية : -أ

 الثاني الدراسي الفصل األول الدراسي الفصل

 المقرر الكودي الرقم
 الرقم

 الكودي
 المقرر

111 
األ اطي  وتصنيب حص 

 الصح اوية
 أ اطي كيمياء 121

 األ اطي الصح اوية  س ط ق 122 أ اطي طليعة 112

   اعية ميكنة 123   اعي نلات 113

 صح اوية ليئة 124 جوفية ومياه ىيد ولوجي 114

 الصح اوية ال  اعة أساسيات 125   اعية ىندسة أساسيات 115

 
 واحد في كل فصل دراسي ) يختار الطالب مقررين(: اختيارية مقررات – ب

 الثاني الدراسي الفصل األول الدراسي الفصل
 الرقم

 الكودي
 المقرر

 الرقم
 الكودي

 المقرر

 الحيواني اانتاج فسيولوجيا 126 ااحصاء 116

 أ اطي ميك وليولوجي 127 نلات فسيولوجيا 117

 آلي بسحا عموم 128  
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 لمتدريب في كل مجال ( معتمدةساعة   7العممي )  التدريب – ج
 

 مجال التدريب الرقم الكودي

 األراضي 101

 اإلنتاج النباتي 107

 اإلنتاج الحيواني 100

  
التدددد يب صدددالل المسدددتوس األول أو الثددداني  مجددداالتلمددددا س التسدددجيل فدددي واحدددد أو أكثددد  مدددن  يجدددو 
 8حلى المستوس الثالث االنتقالالثالث قلل  المجاالتمن التد يب في  االنتياءلا ط 

 الثاني لمستويا
 إجبارية : مقررات  - أ

 الثاني الدراسي الفصل األول الدراسي الفصل

 الرقم
 الكودي

  المقرر
 الرقم

 الكودي
  المقرر

 وفي يائية كيماوية تحاليل 221 نلات وتغكية صصولة 211

 أ اطي وتحسين استصالح 222 الصح اوية المناطق فاكية 212

 األصط  والم اعي العمب محاصيل 223 الحيوانية الث وة 213

 اقتصادية حا ات 224 صط  حنتاج 214

215 
والتنميدددددددددددددددة  المط يدددددددددددددددة عدددددددددددددددةال  ا

 لالصحا س الساحمية
 نلات وأم اض آفات 225
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 : اختيارية مقررات – ب

 الثاني الدراسي الفصل األول الدراسي الفصل

 المقرر الكودي الرقم المقرر الكودي الرقم

 حيوان و عاية حنتاج 226 م ا ع ومعدات آالت 216

 وح ي  نحل ت لية 227 حيوان تغكية 217

دا ة اقتصاديات 228  ينو لاتاتن 218  م ا ع وا 

    صالية أاجا  219

 
 : العممي التدريب – ج
 

 االنتيددداءدم دحالدددة عددد فدددي(   133 ، 132،  131الددددا س التدددد يب العممدددي    يسدددتكمل
مدددن  االنتيددداءحلدددى المسدددتوس الثالدددث حال لعدددد  انتقالدددووال يجدددو   األول المسدددتوسمندددو فدددي 

 . المككو ةمجاالت التد يب 
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 الثالث المستوي

 إجبارية : مقررات  - أ
 الثاني الدراسي الفصل األول الدراسي الفصل

 المقرر الكودي الرقم المقرر الكودي الرقم

 الحاصالت اللستانية وتعلئة حعداد 321  المحمية ال  اعات 311

 الصح اوس اايواء 322 وتسميد أسمده 312

 والسك  واأللياب  يوتال محاصيل 323 ولقول حلوب محاصيل 313

 ع لية وأف يقية صح اوية أ اطي 324  

 

 : اختيارية مقررات – ب

 الثاني الدراسي الفصل األول الدراسي الفصل

 الرقم
 الكودي

 المقرر الكودي الرقم المقرر

 مصمفات الم ا ع من االستفادة 326 وعط ية  طلية نلاتات 316

 دواجن 327 متصصصة فاكية 317

   اعية محاسلة 328 ددانألل 318

     اعية معدات صيانة 319
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 مجال ( كلفي  لمتدريبساعة معتمدة  7العممي )  التدريب  - ج

  
 التدريب مجال   الكودي الرقم 
   األ اطددي   334      
   النلاتي اانتاج   335       
  الحيواني اانتاج   336       

 
، (  336،  335،  334التددد يب العممددي    مجدداالتن دأكثدد  مددد أو دلمدددا س التسددجيل فددي واحدد و ديجدد
 8 وال يجدو  لمدا س التصد ج قلل حنياء التد يب لنجاح الل المستوس الثالث أو ال العدص
 

 الرابع المستوي
 :إجبارية مقررات  - أ

 الثاني الدراسي الفصل األول الدراسي الفصل
 الرقم

 الكودي

 المقرر

 
 الكودي الرقم

 المقرر

 

 المتجددة الطاقة 421 أ اطي صيانة 411

 المتكاممة ال  اعية الما وعات 422 مليدات 412

 الصغي ة ال  اعية الصناعات 423 تيامومقاو  الحاائش 413

   التص ج ما وع 414
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 : اختيارية مقررات  - ب

 الثاني الدراسي الفصل األول الدراسي الفصل

 الكودي رقملا
 المقرر

 
 يالكود الرقم

 المقرر

 

 م ا ع وتصطيط حنااء 426 أجل التصدي  من ال  اعة 416

 ومااتل حكثا  427 وماع  أغنام 417

 ارلي الحاسب عموم 428 التقميدية غي  المحاصيل 418

419 
و  اعة األنسجة  الدقيق ااكثا 
 النلاتية

 م ا ع تقييم 429

 
 :   العممي التدريب  - جـ

مندو فدي  االنتيداء( فدي حالدة عددم  336 ، 335،  334عممدي   الدا س التدد يب ال يستكمل 
 8من مجاالت التد يب المككو ة  االنتياءالمستوس الثالث وال يجو  تص جو حال لعد 


