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 التسجيل مىاعيد 

 1ًً-ً12ًًاؾػؾيػةً(ًدؽموراهًً–اؾلونىًادلاجيمريًً–أغيطسًؿنًؽلًعامًؿقالدىً)ًادلاجيمريًادلفـى 

 1ًً-ً12ًاؾػؾيػةً(ًدؽموراهًً–اؾلونىًادلاجيمريًً–ؿنًؽلًعامًؿقالدىً)ًادلاجيمريًادلفـىًًقـاقر 

 شروط التسجيل 

 فى العلىم الزراعيت : مرحلت املاجستري املهىن أولا 

 شروط القيد لنيل درجة املاجستري املهنى فى العلىم الزراعية

 ًاجلاؿعقةًاألخرىًًدرجةًاؾلؽاؾورقوسًػىًاؾعؾومًاؾزراعقةًأوًؿاًقعادهلاًؿنًاؾشفاداتأنًقؽونًاؾطاؾبًحاصاًلًعؾى

ً.ختصصًؿرتلطًباؾربـاؿجًادلرادًاؾؼقدًػقهًىًػ

 ؾدرجةًادلاجيمريًؾؾؼقدًًبراؿجًاؾمعؾقمًادلػموحًباؾؽؾقاتًذاتًاؾصؾةًباؾعؾومًاؾزراعقةًىولًادلمؼدؿنيًؿنًخرجيجيوزًؼل

ً.ًًىادلفـ

 درجةًاؾلؽاؾورقوسًإذاًؽانًؾهًدـواتًخربةًؿفـقةًالًتؼلًعنًىًبرـاؿجًغريًؿرتلطًبمىصصهًػًىجيوزًؼقدًاؾطاؾبًػ

ؿواػؼةًعؾىًًًاؾكًمبوجبًؿيمـداتًؿعرتفًبفاًقؼرفاًجمؾسًاؾؽؾقةًبـاء،ًوذًجمالًاؾربـاؿجًادلرادًاؾؼقدًبهًىعاؿنيًػ

ًجلـةًاؾدراداتًاؾعؾقاًواؾلووثًًوًجمؾسًاؾؼيمًادلىمص
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 فى العلىم الزراعيت ثانياا : مرحلت املاجستري البحثى

 شروط التسجيل لنيل درجة املاجستري البحثى فى العلىم الزراعية

عؾاىًاألؼالً،ًًًً " C "ًجقاًدًؾىًدرجةًاؾلؽاؾورقوسًػىًاؾعؾومًاؾزراعقةًأوًؿاًقعادهلاًبمؼدقرًعااًمعًحاصاًلًاؾطاؾبًأنًقؽونً-1ً

عؾاىًدرجاةًًًإحادىًاجلاؿعااتًادلصارقةً،أوًًًًًؿاًنراتًاؾمىصصًادلمؼدمًؾؾميهقلًػقاهًًػىًؿمودطًؿؼرًً " B "ًوتؼدقرًجقدًجدًا

،ًًاحلقاواًنىً،ًاؾلقوؾاوًجورقوسًاؾعؾاومًذاعبً:ًًًبؽااًؾً-ىًاؾطابًاؾلقطارًًًبؽااؾورقوًس"ًًؿعرتفًبهًىؿعادؾةًهلاًؿنًؿعفدًعؾؿ

اؾورقوسًاؾرتبقةًاؾـوعقاةًذاعلةًًًبؽً-اؾمغذقةًًذعلة،ًاؾلقكقةًوًاؾعؾومًاؾلقوؾوجقة:ًًذعبًؼمصادًادلـزىلبؽاؾورقوسًاإلً-ًاؾؽقؿقاء

ً.جيمريًادلفـىًً"ًأوًاؾطال ًاحلاصؾنيًعؾىًدرجةًادلاجيمريًادلفـىًباؾشرو ًاؾواردًذؽرفاًبالحوةًادلاؼمصادًادلـزىلاإل

ؾدرجاةًًمياهقلًًباؾؿعارتفًبفااًًًًزراعقاًةاؾعؾومًاؾدرجةًبؽاؾورقوسًؿعادؾةًؾلؽاؾورقوسًًىتعطًىادلعافدًاؾمًىقيؿحًخلرجيً-5ً

إعػااءًاؾطؾلاةًاؾواػادقنًؿانًفاذاًاؾشار ً(ً،ًعؾاىًأنًًًًًًًً،ًوجياوزً)ًً" C  "ًعؾىًأالًقؼلًتؼدقرفمًاؾعامًعنًجقداؾلونىًادلاجيمريً

جمالًًىداعةًؿعمؿدةًؿنًؿؼرراتًؿرحؾةًاؾلؽاؾورقوسًػ52ًإضاػقةًالًتؼلًعنًًدرجةًادلاجيمريًؿؼرراتؾتيهقؾفمًقيموػواًؼللً

ادلاوادًاإلدامقػاحقةًًًًفاذًهًىاؾدرادةً،ًبشر ًأالًقؼلًؿمودطًتؼدقراتفمًػًاًىدمؿرارًػحبقثًتؤفؾفمًؾإلًاؾلونىًادلاجيمريًختصص

ًًً ًً ًاؾرتاؽؿىًؾؾوصولًعؾىًدرجةًادلاجيمريًاؾلونىً.ًًادلمودطًًىعؾىًأنًالًحتميبًفذهًاؾمؼدقراتًػً" B  "عنًجقدًجدا

ختصصااتًؽؾقااتًاؾزراعاةًاؾمؼادمًًًًًًختصاصًؿارتلطًبدحادًًًًىمتـحًدرجةًبؽاؾورقوسًؿعرتفًبفاًػؽؾقاتًًىجيوزًخلرجيً-0ً

ػااءًاؾطؾلاةًًًإعوجياوزً)ًًً" C  "اؾلؽاؾورقوسًعنًجقدًًًدرجةًىعؾىًأالًقؼلًتؼدقرفمًاؾعامًػاؾلونىًدرجةًادلاجيمريًميهقلًؾؾؾ

دااعةًؿعمؿادةًؿان52ًًًًًإضاػقةًالًتؼلًعنًًؾدرجةًادلاجيمريًؿؼرراتتيهقؾفمًاؾواػدقنًؿنًفذاًاؾشر ً(ً،ًعؾىًأنًقيموػواًؼللً

اؾدرادةً،ًبشر ًأالًقؼلًؿمودطًًىدمؿرارًػحبقثًتؤفؾفمًؾإلًاؾلونىًادلاجيمريًجمالًختصصًىؿؼرراتًؿرحؾةًاؾلؽاؾورقوسًػ

اؾرتاؽؿاىًؾؾوصاولًًًًادلمودطًًىعؾىًأنًالًحتميبًفذهًاؾمؼدقراتًػً" B  "إلدمقػاحقةًعنًجقدًجداًًًًًادلوادًاًفذهًىتؼدقراتفمًػ

ًعؾىًدرجةًادلاجيمريًاؾلونىً.
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 فى العلىم الزراعيت الفلسفت اهدكتىرثالثُا : 

 شروط التسجيل لنيل درجة الدكتىراه فى العلىم الزراعية

أوًدرجاةًادلاجيامريًًًًعؾاًىًاؾعؾاومًاؾزراعقاةًأنًقؽاونًادلمؼادمًحاصاالًًًًًًًىاؾػؾيػةًػًاًاهاؾطاؾبًؾدرجةًدؽمورميهقلًقشرت ًؾً-1ً

أخرًؿعرتفًبهًؿنًًىؿعادؾةًهلاًؿنًؿعفدًعؾؿًدرجةًىاؾعؾومًاؾزراعقةًؿنًإحدىًاجلاؿعاتًادلصرقةًأوًعؾادلاجيمريًاؾلونىًػىً

ً.ًاجملؾسًاألعؾىًؾؾهاؿعات

اؾػؾيػةًادلزؿعًاؾمياهقلًًاهًـػسًختصصًدرجةًدؽمورًىػًىاؾلوندلاجيمريًأوًاقشرت ًحصولًادلمؼدمًعؾىًدرجةًادلاجيمريًً-5ً

ً.ًً " B "جقدًجدًاًًؿؼرراتًادلاجيمريًعنًىهلاً،ًعؾىًأنًالًقؼلًؿمودطًتؼدقراتهًػ

ادلاجيامريًأوًادلاجيامريًًًًؿؼارراًتًىعؾىًؿمودطًتؼادقراتًػاًًًاؾػؾيػةًإذاًؽانًحاصاًلًاهاؾطاؾبًؾدرجةًدؽمورًتيهقلجيوزًً-0ً

دااعة51ًًًؿاًالًقؼلًعنًميهقلًػرتةًاؾًاؾطاؾبًخاللًىختصصًآخرًبشر ًأنًقيموػًىػًً " B "جقدًجدًاًًعناؾلونىًالًقؼلً

فاذهًادلاوادًًًًىمبموداطًتؼادقرًػاًًًًاؾلوناًىًادلاجيامرًيًاؾلؽااؾورقوسًًوًىمبرحؾمًاًجمالًاؾمىصاصًاؾادؼق ًًًىؿعمؿدةًؿنًؿؼرراتًػ

ًدؽموراهًاؾػؾيػةً.ًؾدرجةًىًادلمودطًاؾرتاؽؿًىعؾىًأنًالًحتميبًفذهًاؾمؼدقراتًػًً Bجدًاًًجقدًنالًقؼلًعًاإلدمقػاحقة

اؾمىصصااتًًًختصاصًؿارتلطًبدحادًًًًىؿعارتفًبفااًػاًًًًىلونًااؾاجيمريًادلاجيمريًأوًادلؽؾقاتًمتـحًدرجةًًىجيوزًخلرجيً-2ً

ؿااًالًًواؾمياهقلًًاؾطال ًخااللًػارتةًاؾؼقادًًًًىًأنًقيموػبشر ًدؽموراهًاؾػؾيػةًاؾدؼقؼةًؾؽؾقةًاؾزراعةً،ًاؾمؼدمًؾؾميهقلًؾدرجةً

بشر ًأالًًاؾلونىًاؾميهقلًػقهًوذؾكًؿنًؿرحؾةًاؾلؽاؾورقوسًوادلاجيمريًداعةًؿعمؿدةًؿنًؿؼرراتًاؾمىصصًادلزؿع51ًقؼلًعنً

ًىاؾرتاؽؿًاًادلموداًطًىمؼدقراتًػعؾىًأنًالًحتميبًفذهًاؾً " B "ىًفذهًادلوادًاإلدمقػاحقةًعنًجقدًجدًاًقؼلًؿمودطًتؼدقراتفمًػ

ً.ًدؽموراهًاؾػؾيػةؾدرجةً

تظلًاؾشرو ًاؾاواردةًًً،ًإذاهًاؾػؾيػةًؽموردؾدرجةًميهقلًاحلاصؾنيًعؾقفاًؾؾمؼدمًؾؾًىالًتؤفلًاؾدبؾوؿاتًأوًادلاجيمريًادلفـً-2ً

ً.ًًؾدرجةًاؾدؽموراهميهقلًاحلاؽؿةًؾؾًىبفذهًادلادةًف

رجةًادلاجيمريًاؾلونىًوؿنًثمًدرجةًدؽموراهًاؾػؾيػةًػىًاؾعؾومًاؾزراعقاةًًجيوزًأنًقؤفلًادلاجيمريًادلفـىًؾؾوصولًعؾىًدً-6ً

وتعمربًؿؼارراتًؿرحؾاةًادلاجيامريًادلفـاىًًًًًًً Cبشر ًأنًقؽونًتؼدقرًاؾطاؾبًػىًادلرحؾةًاجلاؿعقةًاألوىلً"ًاؾلؽاؾورقوسً"ًجقدً

علةًادلعـقاةًغاريًادلياموػىًؾؾمؼادقرًاؾاالزمًًًًًًمبنابةًؿؼرراتًإدمؽؿالًؾؾشعلةًخلرجيىًاؾشعبًادلىمؾػةًأوًإعطاءًػرصةًخلرقجًاؾش

ً"ًػىًحتينيًػرصمهًؾؾميهقلًؾؾؿاجيمريًاؾلونىًوؿنًثمًدرجةًدؽموراهًاؾػؾيػةً.Bًًدلوادًاؾمىصصً"ًجقدًجدًاً
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 املطلىبت : املستنداث

ً**ًصورةًؿنًبطاؼةًاؾرؼمًاؾؼوؿىً.ًًًًً.ًًممقؽـةً)ًؽؿلقوترً(ً**ًذفادةًادلقالد

ًصورًذىصقةًحدقنةً.2ًً**ًعددًًًًًـقدًباؾـيلةًؾؾذؽور.**ًادلوؼفًؿنًاؾمه

 ذفادةًبقانًاؾمؼدقراتًؾألربعًدـواتً.ًً**ًًًًًًذفادةًاؾلؽاؾورقوسًًً**

 "ًؾراغلىًاؾميهقلًؾدرجةًاؾدؽموراهً"ًًًًًًًًذفادةًاحلصولًعؾىًادلاجيمريًأوًادلاجيمريًاؾلونىًً**

 اؾلونىًًً"ًؾراغلىًاؾميهقلًؾدرجةًاؾدؽموراهً"ًًًاؾيهلًاؾدرادىًدلؼرراتًادلاجيمريًأوًادلاجيمريً**

ذفادةًتوصقةًؿنًجلـةًاإلذرافًعؾاىًردااؾةًادلاجيامريًأوًادلاجيامريًاؾلوناىًبدفؾقاةًاؾطاؾابًوؽػاءتاهًؾمياهقلًًًًًًًًًًً**

ًاؾدؽموراهً.ًً

 لونىًواؾدؽموراهً"ًًخطةًاؾلوثًؿعمؿدةًؿنًجلـةًاإلذرافًبصالحقةًاخلطةًؾؾميهقلًً"ًؾراغلىًاؾميهقلًؾدرجمىًادلاجيمريًاؾً**

ً*ًؿواػؼةًجفةًاؾعؿلً"ًإذاًؽانًاؾطاؾبًقعؿل"ًًأوًإؼرارًباؾمػرغًإذاًؽانًاؾطاؾبًالًقعؿل.ًً

ًكؿؾفًبالدمق0ً*ًعددً

ًباؾؽؾقةًأوًؿنًخاللًؿوؼعًاؾؽؾقةًبعدًادمقػاحفاً"ًحيصلًعؾقفاًؿنًإدارةًاؾدراداتًاؾعؾقاواؾميهقلً*ًادمؿاراتًاؾؼقدً

ًجـقه1ًًًػكةً(ًًعشرةًجـقفاتًدؿغة*ً)ً

http://www.sohag-univ.edu.eg/Faculty_of_Agricultureً

 ً:ًًؾإلدمػيارًميؽنًاؾمواصلًؿعـاًؿنًخاللًاؾربقدًاإلؾؽرتوـىًأوًأرؼامًاهلاتفًاؾماؾقة

E – Mail: Agri-Post@agr.sohag.edu.egً

ًؽؾقةًاؾزراعةً-جاؿعةًدوفاجًً–ًؿدقـةًدوفاجًاجلدقدةً–دوفاجًًاؾعـوانً:

ًعدًتارقخًإـمفاءًاإلعالنًأوًاألوراقًاؾمىًتردًباؾربقدفذاًوؾنًقؾمػتًؾألوراقًاؾمىًتردًب


