
كلیة الزراعة, جامعة القاھرة رسالة

التعلیم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع وتنمیة البیئة.



كلیة الزراعة, جامعة القاھرة رؤیة 

التحدیات الحالیة والمستقبلیة للتنمیة المسدامة.مجاالت الزراعة وعلوم الحیاة, لمواجھة 



عن كلیة الزراعة, جامعة القاھرة 

فى عھد الخدیوى توفیق، وكانت تقع فى قصر الجیزة وھو نفس موقع 1889أنشئت الكلیة فى عام 
، حیث تحولت إلى مدرسة علیا تمنح خریجھا 1911الكلیة الحالى . واستمرت الدراسة بھا حتى عام 

ھو األستاذ/ عبد الحمید فتحى (دفعة دبلوم الزراعة العلیا. وكان أول ناظر(مدیر ) مصرى لھا
انضمت المدرسة إلى 1935) بعد أن تولى عمادتھا خمسة العمداء من البریطانیین. وفى عام 1893

الجامعة المصریة كأول كلیة للزراعة فى مصر بل وفى منطقة الشرق األوسط كلھا ، وتولى عمادتھا 
ذ ذلك الوقت أصبحت الكلیة تمنح درجة . ومن1941األستاذ/ محمود توفیق الحفناوى حتى عام 

خریج خالل 36000البكالوریوس فى العلوم الزراعیة. وقد تخرج بالكلیة منذ إنشائھا ما یزید على 
طالب3000قرن من الزمان، ویبلغ إجمالى عدد الطالب حالیاً بمرحلة البكالوریوس نحو  .

ت أول درجة دكتوراه تمنحھا الكلیة عام ، وكان1943بدأت الدراسات العلیا فى أقسام الكلیة عام 
وتوالى بعد ذلك منح درجات الماجستیر والدكتوراه بالكلیة حتى بلغ عدد درجات الماجستیر 1945

2008درجة دكتوراه وذلك حتى عام 2429و 2008فى عام 3767نحو  .
467ماجستیر، طالب درجة ال722طالب (1287ھو 2009وإجمالى عدد الُمقیدین للعام الجامعى 

طالب للدبلوم). وقد تخرج فى الكلیة عدد كبیر من األعالم الذین أبدعوا 22طالب لدرجة الدكتوراه، 
فى مجاالت البحث العلمى واألدب والفن والسیاسیة والریاضة، ومنھم على سبیل المثال المرحوم 

والى، دفعة (رئیس مجلس الشعب السابق) و أ.د یوسف 1937المھندس/ سید مرعى، دفعة 
1951( 1957نائب رئیس الوزراء ووزیر الزراعة) وأ.د. كمال الجنزورى، دفعة  رئیس الوزراء)، )
.أ.د. كمال رمزى إستینو (نائب رئیس الوزراء السابق، و د 1971سلطان بن محمد القاسمى، دفعة 

والمھندس/ محمود (حاكم الشارقة وعضو المجلس اإلتحادى األعلى لدولة اإلمارات العربیة المتحدة 
(1963الزغبى (دفعة  خریجاً للكلیة منصب وزیر على 25رئیس وزراء سوریا السابق، كما تولى 

فى منصب رئیس جامعة القاھرة وھما أ.د محمد 2منصب المحافظ، و 17عاماً، وكذا 75مدى 
اء والكتاب ). ومن مشاھیر العلم1964) و أ.د نجیب الھاللى جوھر (دفعة 1933نجیب حشاد (دفعة 

رئیس مجلس -) عضو بمجمع الخالدین، والمھندس مرسى عطا هللا 1954أ.د أحمد مستجیر (دفعة 

.وحسین شعبان والفنانة محسنة توفیق



كلیة الزراعة, جامعة القاھرة وانعن

جیزة-شارع جامعة القاھرة–جامعة القاھرة –كلیة الزراعة 

info-agr@cu.edu.eg

agr-web@cu.edu.eg

0236717355التلیفونات: 

0235717355الفاكس: 

12613الرقم البریدى : 



كلیة الزراعة, جامعة القاھرة أھداف

من خالل األھداف التالیة: تحقق الكلیة رسالتھا
توفیر برامج دراسیة متمیزة في ضوء اإلتجاھات العالمیة المعاصرة لمرحلتى البكالوریوس، -1

والدراسات العلیا تغطى مجاالت الزراعة وعلوم الحیاة للطالب من مصر والدول العربیة 
، للوفاء بحاجة األطراف والجھات المعنیة باألنشطة المتعددة لھذه المجاالت. واألفریقیة

تنمیة برامج متمیزة لتعلیم الكبار، والتعلیم المستمر، والتعلیم عن بعد للمھتمین باكتساب -2
المعارف والمھارات الزراعیة المھنیة الحدیثة في كافة مجاالت تطویر أسالیب وطرق اإلنتاج 

لتسویق الزراعي، والتنمیة البیئیة المستدامة، واالرتقاء بنوعیة الحیاة الریفیة. والتصنیع وا
تحدیث وتدعیم قواعد البیانات المتاحة بالكلیة، وذلك لتحسین إدارة نظم المعلومات والمعرفة، -3

بحیث تضم الكلیة بنك للمعلومات والمعرفة العلمیة الحدیثة في مجاالت الزراعة وعلوم الحیاة، 
لى المستوى المصري واإلقلیمي. ع
دعم وتطویر برامج لتنمیة القدرات لكل من أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة في -4

مھارات التدریس ونظم التعلیم والبحث العلمي، وللقیادات األكادیمیة في مجاالت القیادة واإلدارة 
الجامعیة ومھارات االتصال والتعامل مع اآلخرین. 

إنشاء وتدعیم وحدات وفرق بحثیة متعددة التخصصات، من الكلیة وكافة الجھات المھتمة -5
والمعنیة محلیا وإقلیمیا ودولیا، لدراسة واستكشاف سبل االستفادة من التطورات التكنولوجیة 
الحدیثة في مواجھة المشكالت المیدانیة والتحدیات المعاصرة (األمن الغذائي وسالمة الغذاء، 

سین نوعیة الحیاة). وتح
دعم شبكة العالقات والتعاون العلمي بین الكلیة والمؤسسات المحلیة واإلقلیمیة والدولیة -6

المعنیة، من خالل برامج تعلیم وتدریب ومشروعات مشتركة لتطویر نظم البحث العلمي والتعلیم 
والتدریب المھني للطالب. 

ت األداء في محوري القدرة المؤسسیة والفاعلیة تطبیق نظام لضمان الجودة لتحسین مستویا-7
التعلیمیة للوصول إلي إعتماد الكلیة وبرامجھا األكادیمیة. 

إستكمال البنیة التحتیة للكلیة وتطویر مصادر المعلومات والمعامل والمزارع التجریبیة طبقا -8
للمعاییر المؤھلة لإلعتماد. 



كلیة الزراعة, جامعة القاھرة نبذة تاریخیة 
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الھیكل االدارى
عمید الكلیةأ.د. أحمد نجیب السید شرف

وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالبأ.د. ربیع رجب صادق عبد الغفار
وكیل الكلیة لشئون الدراساتت العلیا والبحوثأ.د. محمد یسرى ھاشم

وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئةأ.د. محمد نجیب على حسن
قسم اإلقتصاد الزراعيمحمد سالم مصطفى مشعلأ.د.

قسم اإلقتصاد الزراعيأ.د. ریاض السید أحمد محمد عمارة 
قسم اإلجتماع الریفي واإلرشاد الزراعيأ.د. سوزان محمد محیى الدین نصرت 

قسم اإلجتماع الریفي واإلرشاد الزراعيأ.د.زینب حسن حسن مجد
قسم علوم األراضيحمیدأ.د. ماھر عبد المحسن عبد ال

قسم علوم األراضيأ.د. شوقى شبل سید أحمد ھولھ
قسم علوم المحاصیلأ.د. درویش صالح درویش

قسم علوم المحاصیلأ.د. محمود عبد الرحیم حسانین
قسم بساتین الفاكھةأ.د. أمینھ حامد حمیدة جمعھ

قسم بساتین الفاكھةأ.د.ماجدة محمود خطاب
قسم بساتین الزینةعبد الخالق أحمد الخطیبأ.د. محمد 

قسم بساتین الزینةأ.د. عفت إسماعیل إسماعیل المعداوى
قسم الخضرأ.د. سید فتحى السید

قسم الخضرأ.د. أحمد عبد المنعم أحمد حسن
قسم علوم الحشرات االقتصادیة والمبیداتأ.د. رمضان عبد القادر على سالمة

قسم علوم الحشرات االقتصادیة والمبیداتد المنعم القبانىأ.د. سامیة محمد عب
قسم علوم الحیوان والنیماتولوجیا الزراعیةأ.د. السید أبو المعاطى السید محمد

قسم علوم الحیوان والنیماتولوجیا الزراعیةأ.د. عباس محمد عباس خیر
قسم النبات الزراعىأ.د. عبد الحمید على محمد

قسم النبات الزراعىود عطیھ خطابأ.د. عادل محم
أمراض النباتأ.د. منى محمود ماھر رجب

أمراض النباتأ.د. أحمد محمد عبد القادر عاشور
قسم الوراثةأ.د. نجالء عبد المنعم أحمد

قسم الوراثةأ.د. حامد عبد المقصود نافع
قسم المیكروبیولوجیا الزراعیةأ.د. عزیز محمد عزیز حجازى

قسم المیكروبیولوجیا الزراعیة. فریال محمد رشاد توفیقأ.د
قسم اإلنتاج الحیوانىأ.د. سھیر أحمد إسماعیل عرفھ
قسم اإلنتاج الحیوانىأ.د. عادل زكى محمد سلیمان 

قسم الكیمیاء الحیویة الزراعیةأ.د. محمد مجدى راشد عبد المجید
حیویة الزراعیةقسم الكیمیاء الأ.د. شریف حلمى أحمد عیسوى

قسم الصناعات الغذائیةأ.د. أحمد توفیق محمد إبراھیم العاقل
قسم الصناعات الغذائیةأ.د. شفیقة عبد الحمید زكى
قسم علوم األلبانأ.د. محمد نجیب على حسن

قسم علوم األلبانأ.د. إبراھیم عبد السالم عبد الجواد
م الھندسة الزراعیةقسأ.د. جمال الدین محمد نصر عبد الرحمن

قسم الھندسة الزراعیةأ.د. عزمى محمود إسماعیل البرى
قسم علوم الحشرات االقتصادیة والمبیداتد. حامد خیر هللا عمر سعید

قسم الوراثةد. سمیر محمد مصطفى عبد هللا
قسم الھندسة الزراعیةد. یسرى بیومى عبد الحى حسانین 

قسم المحاصیلد. محمود الجوھرى رجب مكى
رئیس مجلس إدارة مجموعة شركات السمانمھندس/ سمیر عبد الرحمن إبراھیم السمان 



مدرس مساعد بقسم الحشرات اإلقتصادیة والمبیداتالسید/ الدسوقى صبرى إبراھیم عوض
معیدة بقسم الحشرات اإلقتصادیة والمبیداتالسید/ ولید سعید حلمى على

طالبة دراسات علیا بقسم الحشرات اإلقتصادیة علىاآلنسة/ ھدى حماد محمد
والمبیدات

رئیس مجلس إدارة مجموعة شركات شورىمھندس/ حامد أحمد الشیتى






	cu_agr_mission_a.pdf
	cu_agr_vision_a.pdf
	cu_agr_About_a.pdf
	cu_agr_address_a.pdf
	cu_agr_goals_a.pdf
	cu_agr_history_a.pdf
	cu_agr_manager_a.pdf

