كلمة السيد األستاذ الدكتور  /عميد الكلية
أبنائنا الطالب والطالبات .........
يسعدنا أن نهنئكم ببدء العام الدراسى الجديد مع تمنياتنا القلبية لكم
بالتوفيق
والنجاح وفقكم هللا لما فيه الخير لكم وللوطن الحبيب فى ظل قيادة
أ .د  /عباس منصور
( رئيس الجامعة )
أ .د /محمد أبو الفضل بدران
(نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب)

عميد الكلية

أ.د /حممد امحد على

نبذة مختصرة عن الكلية
تأسست كلية الزراعة بجامعة جنوب الوادي عام  ١٩٩8بالقرار
الجمهوري رقم ١665لسنة  ١٩٩6كفرع من كلية الزراعة بسوهاج ثم
استقلت عام  2006م وأعتمدت الكلية من قبل الهيئة القومية لضمان جودة
التعليم واإلعتماد قرار رقم  ١7٩بتاريخ  20١8/6/25وتمنح الكلية درجة
البكالوريوس في العلوم الزراعية.
تقع كلية الزراعة داخل المقر الرئيسي للجامعة بقنــا وتتكون الكلية من
خمس طوابق تنقسم إلي أقسام وإدارات الكلية المختلفة -قاعات الدرس
والمعامل التدريبية -إدارة الكلية -األقسام العلمية .وتضم  38عضو هيئة
تدريس و  22من معاوني أعضاء هيئة التدريس و 64موظف وعامل لعام
 20١8تشغل الكلية اآلن معظم المبنى المخصص لها والمكون من خمسة
طوابق باإلضافة إلي المزارع التابعة للكلية.
الرؤية Vision
كلية الزراعة جامعة جنوب الوادي تسعي الي التميز في التعليم
والبحث العلمي وخدمة المجتمع وحماية البيئة
الرسالة Mission
في إطار رسالة جامعة جنوب الوادي تقوم كلية الزراعة بإعداد خريج
مؤهل فى العلوم الزراعية قادر على استيعاب التقنيات الحديثة التي تمكنه من
المنافسة بسوق العمل محليا وعالميا كما تساهم في تنمية المجتمع من خالل
ما تطرحه من بحوث علمية والشراكة الفعالة وخدمات مجتمعية مع االلتزام
بالقيم واألعراف والعادات.

أقسام الكلية
تتكون الكلية من األقسام العلمية اآلتية:
• قسم االراضى والمياه
• قسم االقتصاد الزراعي
• قسم اإلنتاج الحيواني والداجنى
• قسم البساتين
• قسم علوم األغذية واأللبان
• قسم المحاصيل
• قسم النبات الزراعي
• قسم وقاية النبات
يمنح مجلس الجامعة بناء علي طلب مجلس
الكلية درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية
في برنامج واحد وهو برنامج اإلنتاج الزراعي
العام

البرامج والمقررات الدراسية
جداول توزيع مقررات مرحلة البكالوريوس
جدول ( ) ١
الفرقة األولي
الفصل الدراسي األول
المقرر
رياضة
نبات زراعي عام
مبادئ االقتصاد
كيمياء غير عضوية وتحليلية
هندسة زراعية ( مساحة )
المجموع
الفصل الدراسي الثاني
المقرر
حيوان عام
فيزياء
كيمياء عضويه
أساسيات االجتماع واالجتماع
الريفى
لغة إنجليزيه
حاسب آلى
المجموع

عدد الساعات
األسبوعية
محاضرة تطبيقات
2
2
4
2
2
2
4
3
2
2
14
11
عدد الساعات
األسبوعية
محاضرة تطبيقات
4
2
6
2
4
3
2
2
2
1
11

--2
14

عدد
الوحدات
3
4
3
5
3
18
عدد
الوحدات
4
3
4
3
2
2
18

جدول ( ) 2
الفرقة الثانية
الفصل الدراسي األول
المقرر
أساسيات المحاصيل
أساسيات أراضي
كيمياء حيوية زراعية
اقتصاد زراعي
أسس الحشرات االقتصادية
تدريب ميداني زراعي عام
المجموع
الفصل الدراسي الثاني
المقرر
أساسيات البساتين
أساسيات انتاج حيواني ودواجن
فسيولوجي نبات
ميكروبيولوجيا زراعية
أساسيات الصناعات الغذائية
وااللبان
وراثة
المجموع

عدد الساعات
األسبوعية
محاضرة تطبيقات
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
4
--16
10

عدد الساعات
األسبوعية
محاضرة تطبيقات
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
12

2
12

عدد
الوحدات
3
3
3
3
4
2
18

عدد
الوحدات
3
3
3
3
3
3
18

جدول( ) 3
الفرقه الثالثه
(شعبة االنتاج الزراعي العام )
الفصل الدراسى االول
المقرر
االت زراعيه
امراض نبات
إنتاج محاصيل حقليه
إنتاج فاكهه
تغذية حيوان ودواجن
إرشاد زراعى
المجموع
الفصل الدراسى الثانى
المقرر
إحصاء وتصميم وتجارب
حشرات اقتصادية
تربية نبات
استصالح أراضي
هندسة زراعية ( ري وصرف )
تدريب ميداني زراعي تخصصي
المجموع

عدد الساعات
األسبوعية
محاضرة تطبيقات
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
12
12

عدد الساعات
األسبوعية
محاضرة تطبيقات
2
2
2
2
2
2
2
2
-2
4
--12
10

عدد
الوحدات
3
3
3
3
3
3
18

عدد
الوحدات
3
3
3
3
2
2
16

جدول ( ) 4
الفرقة الرابعة
( شعبة االنتاج الزراعي العام )
الفصل الدراسي األول
المقرر
رعاية وتربية حيوان
انتاج خضر
تكنولوجيا االلبان ومنتجاتها
مكافحة االفات
تعاون زراعي
تغذية النبات
المجموع
الفصل الدراسي الثاني
المقرر
نباتات الزينة وتنسيق الحدائق
صناعات غذائية
تربية نحل ودودة القز
تسويق زراعي
إدارة مزارع
تكنولوجيا وتربية الدواجن
المجموع

عدد الساعات
األسبوعية
محاضرة تطبيقات
2
2
2
2
2
2
2
2
--2
2
2
10
12

عدد الساعات
األسبوعية
محاضرة تطبيقات
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
12
12

عدد
الوحدات
3
3
3
3
2
3
17

عدد
الوحدات
3
3
3
3
3
3
18

دليل الطالب
للحصول على خدمات إدارة رعاية الشباب
• رسالة إدارة رعاية الشباب
القيام بالمهام اإلدارية المتعلقة بخدمة الطالب من الناحية االجتماعية والثقافية
والرياضية وتوفير المناخ المناسب للطالب لممارسة األنشطة خارج فصول الدراسة
لتنمية مواهبهم كأداة من أدوات تنفيذ رسالة الكلية.

أنشطة رعاية الشباب :
أوال :النشاط الرياضي
يهدف إلى البناء السليم لجسم اإلنسان فالعقل السليم فى الجسم السليم
مجاالت النشاط الرياضي
 األلعاب الجماعية  ( :كرة القدم – كرة الطائرة – كرة اليد – كرة السلة ) األلعاب الفردية (:تنس الطاولة – تنس أرضى – مصارعة – سباحة – العاب قوى– مصارعة ذراعين – كرة سرعة – مالكمة – رفع أثقال – جودو – كونج فو)
ثانيا  :النشاط االجتماعي
يهدف هذا النشاط إلى تنمية العالقات االجتماعية بين الطالب وبعضهم وبين الطالب
وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وتدعيم أواحد الود بين جميع أعضاء أسرة الكلية
وذلك خالل ثالث أقسام رئيسية (الرحالت والمعسكرات – الخدمة االجتماعية –
األنشطة الطالبية )
 -2مجاالت النشاط االجتماعي
 رحالت الطالب  -مشروع مكافحة تلوث -مشروع مكافحة اإلدمان  -تكوين فريقالهالل األحمر ،بحوث اجتماعية على مستوى الكلية والجامعة  -مشروع اإلسعافات
األولية ـ مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالي -صندوق التكافل االجتماعي
ثالثا:نشاط الجوالة والخدمة العامة
يعتبر هذا النشاط من األنشطة التى تساعد على تنمية الشباب فى جميع النواحي
والجوانب العقلية والبدنية واالجتماعية باإلضافة إلى اكتساب بعض المهارات الفنية
– الكاشافية – الثقافية – الرياضية – ومجال خدمة البيئة والنشاط الديني .

رابعا:النشاط الفنى
يهدف هذا النشاط إلى تنمية القدرات اإلبداعية لدى الطالب عن طريق توظيف
اإلمكانيات البصرية والجسدية والسمعية والصوتية لإلعالن عن المشاعر واألفكار
التى ترتبط بظروف الحياة اليومية التى يعيشها اإلنسان ويتم من خالل هذا النشاط
تنمية المواهب وصلتها وتهيئة المناخ الطالق اإلبداعات الفنية للطالب عن طريق :
 الموسيقى بجميع آالتها  -الفنون الشعبية واستعراضاتهاالغناء الفردي والجماعي عن طريق فريق الكورال

التمثيل المسرحي -

الفنون التشكيلية بجميع

مجاالتها.
خامسا:النشاط الثقافي
يهدف هذا النشاط إلى االرتقاء بفكر وثقافة الطالب وتنمية المواهب فى المجاالت
الثقافية واألدبية والعلمية والدينية وربط الشباب بقضايا مجتمعهم ووطنهم عن
طريق  -نادي األدب  -مسابقة حفظ القران الكريم  -إصدار مجلة أدبية ثقافية سنوية
 مسبقة مجالت الحائط والتحقيق الصحفى ـ الندوات واألمسيات الشعرية استضافة كبار المفكريين والسياسيين ورجال الدين.سادسا:النشاط األسرى
يهدف هذا النشاط إلى مشاركة اكبر عدد من الطلبة والطالبات فى األنشطة من خالل
األسر الطالبية بالكلية واألنشطة والبرامج التى تنفذها اإلدارة من اجل حفل وتنمية
مهارات الطالب وبث روح التعاون بينهم وزيادة شعورهم باالنتماء للمجتمع وتوثيق
العالقة بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين من خالل :
 -المسابقات الثقافية ـ مشروعات خدمة البيئة ـ المسابقات االجتماعية

-

المسابقات الفنية والثقافية  ،مسابقات الشطرنج -واألنشطة الرياضية  -برنامج
اعرف بلدك الرحالت
سابعا:النشاط العلمي والتكنولوجي
ومن خالله يتم تنمية روح االبتكار لدى الطالب وتشجيعهم على تنمية قدراتهم
العلمية والذهنية من خالل ورش العمل والندوات العلمية.
ثامنا:أعداد القادة ورعاية الطالب المتفوقين علميا والمتميزين فى األنشطة
من خالل هذا النشاط يتم ترشيح الطالب المتفوقين دراسيا والمتميزين فى األنشطة
لحضور معسكرات أعداد القادة بحلوان وأيضا يتم تكريم الطالب المتميزين

والمشاركين فى األنشطة فى نهاية كل عام جامعي من خالل أقامة حفل تكريم لهؤالء
الطالب وتسليمهم هدايا تذكارية متنوعة وقيمة
كيفية تكوين األسر الطالبية
الهيكل التنظيمي لتكوين أسرة
 .1رائد األسرة " عضو هيئة تدريس بدرجة مدرس على األقل"  -مساعد رائد
األسرة
 .2لكل أسرة مقر – مقرر مساعد – أمين صندوق – مقرر مقرر مساعد لكل نشاط
داخل األسرة من الطلبة والطالبات بالسنوات المختلفة
 .3يتم تكوين األسرة من جميع الفرق واألقسام وأيضا تضم طالب وطالبات من
مختلف البلدان وأيضا طالب مسلمين ومسحيين .
 .4اليقل عدد أعضاء األسرة عن 20عضوا وال يزيد عن 50عضوا .
 .5يتقدم الطالب بنفسه لملى االستمارة المخصصة لالشتراك في األسرة ويرفق معها
صورة شخصية وصورة البطاقة وصورة الكر نية الجامعي .
 .6يبدأ تكوين األسرة منذ بداية العام الدراسي وينتهي بعد ستون يوما من بداية
الدراسة
 .7تقتصر األسرة على الطالب الكلية المسجلين بها والمسددين للرسوم .
 .8اسم األسرة يجب أن يكون بالغة العربية وله مفهوم واضح .
 .9يتم تسجيل األسرة برعاية الشباب بعد موافقة مستشار لجنة األسر ومستشار عام
االتحاد ويتم اعتمادها من نائب رئيس لشئون التعليم والطالب مستشار عام
االتحاد بالجامعة
 -10ملف االسرةيتكون من :طلب مقدم بتكوين األسرة –صورةخطةنشاط األسرة-
الهيكل
التنظيمي لألسرة – كشف بأسماء الطالب أعضاء األسرة موضح به بيانات األعضاء
كاملة.
 -11يكون رائداالسرةمسئول مسئولية كاملة عن كافة أنشطة االسرةكمايرافق
األسرة في الرحالت وجميع األنشطة أومن يتوب عنة .

الشروط الواجب توافرها للحصول على مساعدات مالية من صندوق التكافل
 -1إذا كان ولى األمر الطالب موظف يجب إحضار مفردات المرتب  +صورة البطاقة
العائلية للوالد .
 -2إذا كان ولى األمر متوفى يجب إحضار صورة شهادة الوفاة +قيمة المعاش .
 -3إذا كان ولى األمر مزارع يجب إحضار صورة البطاقة  +الحيازة الزراعية .
 -4إذا كان ولى األمر اليعمل بالحكومة يجب إحضار صورة بطاقة الوالد.
يمأل الطالب استمارة بحث اجتماعي من أدارة رعاية الشباب بالكلية ويرفق
باالستمارة بيان ألخوة الطالب فى مراحل التعليم الجامعية.

دليل الطالب للحصول على خدمات إدارة شئون التعليم والطالب والقواعد العامة
المتعلقة بنظام الدراسة
رسالة إدارة شئون التعليم والطالب:
تقوووم إدارة شووئون الطووالب بكليووة الزراعووة باسووتقبال الطووالب الجوودد ف وي بدايووة العووام
الدراسوي الجديوود وتقوووم بووالرد علووى اى استفسووار موون الطووالب عمووا يقوموووا بووه وتقوووم
إدارة شئون الطالب بإرشادهم والسعي لحل مشاكل الطالب التي تواجههم فيموا يتعلوق
بجووداول المحاضوورات والسكاشوون باإلضووافة إلووى توضوويح اى استفسووارات موون الطووالب
بخصوص أعمال الكنتروالت وكيفية حساب درجات الرأفة الخاصة بالطالب.
أوال :خطوات استخراج البطاقة الجامعية (الكارنيه):
يقوووم الطالووب بالتقوودم إلووى أدارة شووئون الطووالب السووتخراج الكارنيووة بإحضووار صووورة
شخصووية لووه ويقوووم بسووداد المصووروفات الدراسووية المقووررة للعووام الحووالي حيووث يووتمكن
الطالب بعد ذلك من الحصول على الكارنية الخاص به لهذا العام وتقوم اإلدارة بتسليم
الكارنية للطالب ويوقع فى كشف باستالم الكارنيه.
ثانيا :خطوات استخراج شهادة قيد للطالب:
يقوم الطالب بالحضور إلى إدارة شئون الطالب الستخراج شوهادة قيود وذلوك لتقوديمها
إلووى الجهووة التووي يرغووب الطالووب لتقووديمها حيووث يقووم الطالووب بتوريوود مبلو  50قوورش
بخزينة الكلية وشراء طابع خدمة تعليمية بمبل  10جنيهات.
ثالثا :األعذار المرضية:
يقوم الطالب بتقديم طلب باسم السيد األستاذ الدكتور عميد كلية الزراعة لتحويلوه الوى
المراقبة الطبية بمستشفى الطالب بالجامعة مع توريد مبل  5جنيهوات لخزينوة الكليوة
تحت مسمى رسم الخدمات الطبية حيث تقوم إدارة المراقبة الطبية في حالوة الموافقوة
على األعذار الطبية موافقة السيد األستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون التعلويم
والطالب وراسالها بعد ذلك للكلية .
(يوجد عذر أثناء الدراسة عن السكاشن بتقدم طلب إلوى السويد األسوتاذ الودكتور عميود
الكلية وتحويله إلى إدارة المراقبة الطبية ) .
رابعا :العقوبات التأديبية
تقووووم إدارة الشوووئون القانونيوووة باتخووواذ اإلجوووراءات القانونيوووة علوووى الطوووالب المخوووالفين
للتعليمات الجامعية والعقوبة حسب الفعل الذي ارتكبه الطالب أوالطالبة .

خامسا :القواعد المنظمة للغياب
المادة  6من االئحة تنص على االتى :
يجوووب علوووى الطوووالب متابعوووة الووودروس مووون محاضووورات وتطبيقوووات وتووودريبات عمليوووة
واالشتراك فوي قاعوة البحوث والمناقشوة وفقوا للنظوام الوذي يقورره مجلوس الكليوة علوى
االتقوووول نسووووبة حضووووور الطالووووب عوووون  %75علووووى األقوووول موووون مجموووووع دروس كوووول
مقررولمجلس الكلية بناءا على طلب مجالس األقسوام المختصوة إن يحورم الطالوب مون
االمتحان التحريري النهائي في المقررات إلى لم يستوف فيها نسبة الحضور المقررة
وفى هذه الحالوة يعتبور الطالوب راسوبا فوي المقوررات التوى يحورم مون التقودم لالمتحوان
النهائي فيها وتكون درجته فيها صفر افى هذا االمتحان بودون عوذر مقبوول االاذا قودم
عذرا يقبله مجلس الكلية ففي هذه الحالة يعتبر متغيبا .

د /رفعت علوى

W.C.
معاونى أعضاء هيئة التدريس-
قسم النبات الزراعى

W.C.
قاعة مجلس قسم النبات الزراعى

اسانسير رقم )(2

W.C.

د  /عوض

معاونى أعضاء هيئة التدريس –
قسم وقاية النبات

اسانسير رقم )(1

W.C.

معمل طﻼب – قسم وقاية النبات
معمل طﻼب – قسم النبات
ا ل زر ا عى

قاعة مجلس قسم وقاية النبات

من
ا ور

ا.د  /كارم مهنى
د /رافت شيبت الحمد

معمل طﻼب – قسم وقاية النبات
معمل طﻼب – قسم النبات
ا ل زر ا عى

من
ا ور

كلية الزراعة – الدور الخامس – تصميم أمين عام الكلية

د  /مخلص عديل

معمل ابحاث قسم النبات
الزراعى

ا.د /ثروت اﻻمين

معمل ابحاث قسم النبات
الزراعى

د  /عبيد

د /غادة

معمل ابحاث قسم وقاية النبات

معمل ابحاث قسم وقاية النبات

مدرج محاضرات

معمل طﻼب – قسم اﻻقتصاد
معمل طﻼب – قسم البساتين

W.C.

معاونى أعضاء هيئة التدريس –
قسم اﻻقتصاد

ا.د /منتصر حمدون

معاونى أعضاء هيئة التدريس-
قسم البساتين

اسانسير رقم )(1

W.C.

قاعة مجلس قسم اﻻقتصاد

من

اور

د /ابتسام

W.C.
قاعة مجلس قسم البساتين  +د /منتصر ﷴ

اسانسير رقم )(2

W.C.

معمل طﻼب – قسم اﻻقتصاد
معمل طﻼب – قسم البساتين

د /احمد مصطفى
سرحان
د/عبد الحليم

من
ا ور

كلية الزراعة – الدور الرابع – تصميم أمين عام الكلية

ا.د  /ايمن

معمل ابحاث قسم البساتين

ا.د  /عبد العزيز شيبة

معمل ابحاث قسم البساتين

ا.د  /مومن الوصفى

د /وﻻء ﷴ +
د  /شيماء

معمل ابحاث قسم البساتين

معمل ابحاث قسم البساتين

مدرج محاضرات

W.C.
معمل طﻼب – قسم الصناعات
الغذائية
معمل طﻼب – قسم اﻹنتاج
الحيوانى

W.C.
معاونى أعضاء هيئة التدريس-
قسم الصناعات الغذائية

وحدة تصنيع غذائى

ا.د /زينهم شيخون

معاونى أعضاء هيئة التدريس-
قسم اﻹنتاج الحيوانى

اسانسير رقم )(1

W.C.

معمل طﻼب – قسم الصناعات
الغذائية
معمل طﻼب – قسم اﻹنتاج
الحيوانى

من
ا ور

د /ابتسام

قاعة مجلس قسم الصناعات
الغذائية

قاعة مجلس قسم اﻹنتاج الحيوانى

اسانسير رقم )(2

W.C.

د /نجﻼء
د /احمد ابوبكر +
د  /احمد عبد الجليل

من
ا ور

كلية الزراعة – الدور الثالث – تصميم أمين عام الكلية

معمل أبحاث قسم اﻹنتاج
الحيوانى

معمل ابحاث قسم اﻹنتاج
الحيوانى

د /عاطف +
د /تغريد

معمل ابحاث قسم اﻹنتاج
الحيوانى

د /حمدى حسن +
د /عبد ﷲ

د /عبد المنعم خفاجة

معمل ابحاث قسم الصناعات
الغذائية

معمل ابحاث قسم الصناعات
الغذائية

مدرج محاضرات

معمل طﻼب – قسم اﻻراضى
معمل طﻼب – قسم المحاصيل

W.C.

W.C.
معاونى أعضاء هيئة التدريس-
قسم اﻻراضى

وحدة التسميد الحيوى

ا.د /منتصر حمدون

معاونى أعضاء هيئة التدريس-
قسم المحاصيل

اسانسير رقم )(1

W.C.

قاعة مجلس قسم اﻻراضى

من

اور

د /حسنى مبارك

قاعة مجلس قسم المحاصيل

اسانسير رقم )(2

W.C.

معمل طﻼب – قسم اﻻراضى
معمل طﻼب – قسم المحاصيل

ا.د /ابوبكر
ا.د /عصام عبد الهادى

من
ا ور

كلية الزراعة – الدور الثانى – تصميم أمين عام الكلية

معمل أبحاث قسم المحاصيل

معمل ابحاث قسم المحاصيل

ا.د  /ﷴ سيد

معمل ابحاث قسم المحاصيل

ا.د /ﷴ احمد على

د /عبير عبد المعز

معمل ابحاث قسم اﻻراضى

معمل ابحاث قسم اﻻراضى

مدرج محاضرات

المكتبة

معمل لقسم الصناعات

بوفيه

سكرتارية وكيل الكلية
لشئون التعليم

اسانسير رقم )(1

المكتبة اﻻنجليزية

من

اور

مشروع تقويم الطﻼب

التخطيط اﻻستراتيجى

W.C.
اسانسير رقم )(2

W.C.

وكيل الكلية لشئون
التعليم والطﻼب

إدارة الجودة

أمين عام الكلية

سكرتارية وكيل الكلية
للبيئة وخدمة المجتمع

وكيل الكلية للبيئة
وخدمة المجتمع

سكرتارية وكيل الكلية
للدراسات العليا

وكيل الكلية للدراسات
العليا

قاعة سيمينار

عميد الكلية

سكرتارية عميد الكلية

قاعة اجتماعات مجلس
الكلية

W.C.
W.C.

المعمل المركزى
مشروع تقويم الطﻼب
المكتبة

إدارة الجودة
مدير المكتبة

من
اور

كلية الزراعة – الدور اﻷول – تصميم أمين عام الكلية

كلية الزراعة – الدور البدروم – تصميم امين عام الكلية

اسانسير رقم )(1

غ  .كنترول الفرقة
اﻻولى

مخازن أمين العهدة

من
ا ور

المخازن

من
ا ور

غ  .الكهرباء

قاعة اﻻستذكار للطﻼب

قسم الموارد البشرية

غ  .كنترول الدراسات
العليا

غ  .كنترول الفرقة
الرابعة

غ  .كنترول الفرقة
الثالثة

غرفة حفظ أوراق اﻻجابة

رئيس شئون الطﻼب

شئون التعليم و الطﻼب

اسانسير رقم )(2

غ  .كنترول الفرقة
الثانية

مشروع التمبس
وحدة I T

صالة أنشطة لطﻼب
الكلية

قسم رعاية الشباب

الشئون العامة +
القيد و الحفظ

قسم المشتريات

قسم الخزينة

قسم المخازن

قسم الدراسات العليا

