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  :الزراعي العاليبرامج التعليم  عنمقدمة 

      لغذاء اآلمن لإلنسان ا توفير إلى - كنشاط اقتصادي - الزراعةتهدف 
لمجتمع في إلى تخريج مهنيين لتلبية احتياجات ا الزراعيتهدف برامج التعليم و . انالحيو و 

للحفاظ  ،، باإلضافة إلي تعزيز مفاهيم الممارسات الزراعية الجيدةقطاع األعمال الزراعية
  .على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي

بناء قدرات الخريجين الستخدام  األكاديمية القياسية إلى القومية رالمعاييوتهدف 
، من أجل تنمية زراعية مستدامة ،واالستفادة من التكنولوجيات الجديدة ،العلوم األساسية

بجانب  ،واالجتماعية ،االقتصاديةو  ،والرياضية ،البيولوجية: مرتكزة على دراسة العلوم
  .   العلوم التخصصية في مجال الزراعة

 و تمنح درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية في سبعة برامج رئيسية، قد يتضمن
  :واحدا أو أكثر من المجاالت التخصصية اآلتية بعضها
  . المحاصيل والبساتين :يضم مجاليو  ،اإلنتاج النباتي  .١
  .السمكيتاج ى واإلناجنإنتاج الحيوان والد :يضم مجاليو  ،اإلنتاج الحيواني  .٢
 .النبات وقاية  .٣

   . تكنولوجيا األلبانو  ،ويضم مجالي الصناعات الغذائية ،علوم األغذية  .٤
واإلرشاد  ،الزراعياالقتصاد  :ويضم مجالي ،العلوم االجتماعية الزراعية  .٥

  .الزراعي
  . التكنولوجية الحيوية .٦
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  . الهندسة الزراعية  .٧
تلبية االحتياجات ل ؛األكاديمية القياسية لهذه البرامجالقومية وقد وضعت المعايير 

امج األكاديمية تتيح هذه المعايير المرونة الالزمة للبر و . ومواكبة المعايير الدوليةالوطنية 
وقد أولت . وتطور المهنةضوء التقدم العلمي  فيالتكنولوجيات الجديدة لتبنى األساليب و 
والتعلم  ،اتيةبمهارات اإلدارة الذهتماما خاصًا ااألكاديمية القياسية  المعايير القومية

 . ومهارات القيادة ،نجليزيةإلوالتواصل باللغة ا ،التحدث والكتابةو  ،المستمر

 ،والتجارية ،الزراعية :وتتاح لخريجي هذه البرامج فرص العمل في الشركات
، ومجاالت إعداد ، ووسائل اإلعالم، ومجاالت التنمية الريفيةات الصيدالنيةوالمنتج

مختبرات التحليل، ومجاالت الترويج و ، ياتالطالبية والمستشفالوجبات وتغذية التجمعات 
  .، والعمل في مراكز البحوث، ومراقبة الجودةالتصدير واالستيرادو التسويق والمبيعات، و 
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  :كليات الزراعة خريجالعامة ل مواصفاتال :والأ
  : على قادراً  خريجال ن يكونأيجب 

   .ي المجتمعبدور المهندس الزراعي ف ادراية  ووعي إظهار  .١
  . الموارد الزراعية فيوظتو  إدارة .٢
   .إدارة المنشآت الزراعية  .٣

واالقتصادية في  ،الفنية :لمعالجة المشاكل ؛التكنولوجيات المالئمة استخدام  .٤
  .مجاالت الزراعة

   .قدراته المهنية بشكل جيد إظهار  .٥

 .على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي المحافظة  .٦

 . القانونية واألخالقية واالجتماعية ذات الصلة بالزراعة :بالقضايا الوعي إظهار  .٧

  .مؤهال للتعلم الذاتي والمستمرئه، تطوير أدا قدرته على إظهار  .٨
 .ببرامج الدراسات العليا والعمل في المجال البحثي االلتحاق .٩
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  :األكاديمية القياسية العامةالقومية المعايير  :ثانيا
  :المعارف والفهم .١

  :يليقادرًا على فهم ما خريج أن يكتسب المعارف و اللى يجب ع
  .العلوم األساسية والعلوم التطبيقية ذات الصلة بالزراعة  .١,١
  .الريف فيشائعة االستخدام  اتهاالمصطلحات الزراعية ومرادف  .٢,١
 .وكيفية التعامل معها ،تقدير عناصر المخاطرة في العمليات الزراعية  .٣,١

 .ادة تدوير المخلفات الزراعيةتصنيع وٕاعأساليب تداول و  .٤,١

 . أساسيات تخطيط وتنفيذ األعمال الزراعية .٥,١

 . والجزئي الكلى :أساسيات االقتصاد .٦,١

في المجتمعات الزراعية  ،والثقافية ،واالقتصادية ،االجتماعية :الجوانب .٧,١
 . عالقتها بالتنمية المستدامةو 

 . مجال الزراعة يفمان الحيوي ألضوابط وممارسات أنظمة ا .٨,١

 .الموارد الطبيعية وأساليب الحفاظ على ،مفاهيم التنوع البيولوجي .٩,١

أخالقيات المهنة ذات العالقة بالبيئة وصحة و  ،التشريعات الزراعية .١٠,١
  . اإلنسان

  .عناصر إدارة الجودةمفاهيم و . ١١,١
 :المهارات المهنية .٢

  : يجب أن يكون الخريج قادرًا على       
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  .الممارسات الزراعية الجيدة لزيادة اإلنتاج الزراعي بيقتط  .١,٢
  . غذاء آمنًا لإلنسان والحيوان، مع الحفاظ على البيئة إنتاج .٢,٢
 .الموارد الزراعية بطريقة مثلى، من أجل زراعة مستدامة استخدام .٣,٢

 .للمشاريع الزراعية مبدئيةموازنة  وضع .٤,٢

 وير األعمال الخطط لتط وضع، و يتحليًال للسوق المحل إجراء. ٥,٢
 .الزراعية

 .المحلية والعالمية :االقتصادية ضوء المتغيراتفي  التخطيط .٦,٢

الالزمة لتنمية المجتمعات الريفية، والمناطق غير تحديد األولويات . ٧,٢
 . الحضرية

 .برامج اإلرشاد الزراعي تنفيذ .٨,٢

 .ظل إرشادات محدودة فيالبحوث  تنفيذو  تخطيط .٩,٢

 

   :المهارات الذهنية .٣
 : على يجب أن يكون الخريج قادراً          

  .البيانات لحل المشكالت الزراعية مالحظة وجمع وتحليل  .١,٣
 .استنتاج منطقيى إل الوصولو  ،التجاربٕاجراء و  تصميم  .٢,٣

  .وتقدير المخاطر ،بهدف تفسير الظواهر ؛جمع الدالئل .٣,٣

  . لتحقيق أقصى فائدة للمنشأة الزراعية ؛أفضل البدائل اختيار .٤,٣
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 :لمهارات العامةا .٤

  :على يجب أن يكون الخريج قادراً      
  . ر الظواهر شفاهة أو كتابةيفسوت ،عرض المعلومات .١,٤
  .العربية واإلنجليزية :بشكل مناسب باللغتين التواصل  .٢,٤

البصرية المناسبة في عرض البيانات و  الوسائل السمعية استخدام .٣,٤
 . والمعلومات

 . مجموعاتهم سلوك التفّ ضمن فريق، و  العمل .٤,٤

 .المهارات األساسية في اإلدارة اكتساب .٥,٤

وتحليل وعرض  ،في كتابة النصوص اآلليالحاسب   استخدام .٦,٤
 .البيانات

 . المتخصصة في مجال المهنة اآلليتطبيقات الحاسب  استخدام .٧,٤

تكنولوجيا المعلومات للحصول على المعلومات والبيانات  استخدام. ٨,٤
  .والتواصل

 هومهارات همعلومات؛ لتطوير قدرات التعلم الذاتي والمستمر إظهار. ٩,٤
 . المهنة

 .مهارات قيادة المجموعات بشكل مرضٍ  إظهار .١٠,٤



 الھيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

٨ 
 

   :النباتيبرنامج اإلنتاج : ثالثاً 
مجاالت إنتاج المحاصيل  البرنامج لمرجعية القياسية لهذاتغطى المعايير القومية ا

األساسية وباإلضافة إلى العلوم . )لفاكهة ونباتات الزينةالخضر وا(محاصيل الالحقلية، و 
، واالقتصاد، التربِة والمياه، و تربية النبات :علوم على يرتكز البرنامجالزراعة،  في

، الستيفاء يةِ ، والهندسة الزراعاالجتماع الريفيو  وقاية النبات،، و وأمراض النبات
  .هذا البرنامج فيمتطلبات التخرج 

شركات األعمال  فيي هذا البرنامج العمل للخريجين ف لتوظف وتتضمن فرص  ا
، والشتالت، ومختبرات التكنولوجيا الحيوية والتقاوى، وشركات إنتاج البذور الزراعية

  .الزراعي، ومراكز اإلرشاد لزراعيةومحطات فرز وتدريج وتعبئة الحاصالت ا
  

  :النباتيفات خريجي برنامج اإلنتاج مواص  .١
خريج  يجب أن يكونكليات الزراعة  لخريجيصفات العامة إلى جانب الموا

  : على قادراً  النباتياإلنتاج برنامج 
  .نوعية ومواصفات جودة التربة والماءلح خطط للزراعة طبقا اقتر ا  .١,١
  .م مصادر المياه والتربة بكفاءةاستخدا  .٢,١
 .تحت أنظمة إنتاجية وبيئية مختلفة الزراعة  .٣,١

  .لزراعالحاصالت ا حصادل فاقد ما بعد يقلت  .٤,١
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  :مالمعارف والفه .٢
 كليات الزراعة خريج هيكتسب يجب أن الذيإلى جانب المعارف العامة والفهم         

  :  والمفاهيم التاليةلمعارف ا النباتينامج اإلنتاج بر يجب أن يكتسب خريج 
، لعائلتهاوتبعية الحاصالت الزراعية  ،تقسيم المملكة النباتية  .١,٢

  .التشريحية والمورفولوجية للحاصالت الزراعية األساسية :توالمواصفا
المثلى للمحاصيل  واإلنتاج نمو النبات وظروف النمو متطلبات .٢,٢

  .الزراعية
 .األساسيات المتعلقة بالعمليات الزراعية .٣,٢

  .نظم إنتاج الحاصالت الزراعية وعالقتها بالنظم البيئة. ٤,٢
 .تحافظ عليه وتمنع تدهورها التي والممارسات ،رعاية التربة. ٥,٢

الجيدة للتسميد، أساسيات استخدام المخصبات، والممارسات  .٦,٢
 .واالحتياجات السماديه للحاصالت األساسية

والصرف  الريئية للحاصالت الزراعية، ونظم االحتياجات الما. ٧,٢
 .  المالئمة

 .الزراعيةالزراعية وتطبيقاتها في العمليات  أساسيات الهندسة . ٨,٢

 .الحشرات والمسببات المرضيةأساسيات مقاومة الحشائش و . ٩,٢

   .الحاصالت الزراعية قبل وبعد حصاد عيةالزراالممارسات . ١٠,٢

   .عيةالقوانين واللوائح المنظمة الستيراد وتصدير الحاصالت الزرا. ١١,٢



 الھيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

١٠ 
 

  :المهارات المهنية .٣
يكتسبها خريج كليات  أن جانب المهارات المهنية العامة التي يجب إلى

  :على قادراً  النباتياإلنتاج  برنامج يكون خريجيجب أن الزراعة 
  .الخضريالتكاثر  فيزراعة األنسجة  استخدام. ١,٣
  .محاصيل ذات إنتاجية عالية تربيةو  انتخاب .٢,٣
  .المحاصيل الرئيسية وٕاكثار تنمية .٣,٣
  .الئمنظام التسميد الم تطبيقكمية السماد و  حساب. ٤,٣
  . ق نظام االستخدام المالئميطبوت ،كمية المبيدات حساب .٥,٣
  . لمناسبة لحصاد المحاصيل الرئيسيةالطرق ا استخدام .٦,٣
دف ضمان به ؛للمحاصيل المختلفة عمليات ما بعد الحصاد إدارة .٧,٣

  .جودة وطول فترة صالحيتها
سية الناتجة عن المسببات أمراض النبات الرئي تشخيص .٨,٣

 تحديدو  ،األخطار تقييمو ية، والبكتير  ،والفيروسية الفطرية،:المرضية
  .طرق المكافحة المناسبة

  .وللصوبة/ لللحق مالئمةً  عيةً دورة زرا ميصمت .٩,٣
  .إنتاج محصول ما ب تكلفةاحس .١٠,٣
  .ق اإلدارة المتكاملة لآلفاتيطبت .١١,٣
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ظروف المناخية طبقا لل ،ار األصناف المناسبة من المحاصيليختا. ١٢,٣
  .والمياه ،جودة األراضيو  المحيطة

 .م الميكنة الزراعية المالئمةاستخدا .١٣,٣

 تطعيم،و من تقليم،  لصوبةأو ا ق العمليات الزراعية في الحقليطبت .١٤,٣
  .الخ بشكل جيد...خف و 

  
  :مهارات إضافية متعلقة بمجال إنتاج نباتات الزينة والنباتات العطرية . أ.٣

م مخططات لتنسيق الحدائق والمسطحات الخضراء يصمت. ١.أ.٣
  .الحضرية أو الريفية :للمناطق

على كفاءة المادة الفعالة للنباتات العطرية أثناء الحصاد  ةحافظالم. ٢.أ.٣
  .هوما بعد

ق الطرق المناسبة الستخالص المادة الفعالة من النباتات يطبت. ٣.أ.٣
   .العطرية

  :مجال إنتاج الفاكهةمهارات إضافية متعلقة ب. ب.٣
  .بساتين الفاكهة إنشاء. ١.ب.٣
  . لزيادة اإلنتاج مو األشجارق طرق تربية ونيطبت .٢.ب.٣
 .أنواع الملقحات المناسبة لزيادة اإلنتاج اختيار. ٣.ب.٣
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 بما ال يضرّ  ،لثمار الفاكهةصطناعي اإلنضاج اال ق طرقيطبت. ٤ب.٣
  .صحة اإلنسان

 :بمحاصيل الخضرمهارات إضافية متعلقة . ج.٣

  .غير التقليدية التقليدية و  :إنتاج خضروات تحت النظم .١.ج.٣
صالحية الخضروات لالستهالك تطيل  التيبالطرق  التوصية .٢.ج.٣

  . بعد الحصاد اآلدمي
 :الذهنية المهارات. ٤

  يجب أن يكتسبها خريج كليات الزراعة التيمة اإلى جانب المهارات الذهنية الع        
 : قادرًا على  النباتياإلنتاج  أن يكون خريج برنامج يجب

  . للحاصالت الزراعية التجاريخططا لإلنتاج  اقتراح. ١,٤
  .ضع الخطط المناسبة لتطويرهاوو  المنشآت الزراعية،يم قيتحليل وت. ٢,٤
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  :برنامج اإلنتاج الحيواني:  رابعاً 
برنامج  يلالزمة لخريجالمهارات المعارف و تغطى المعايير األكاديمية مجموعة ا

وتعتبر علوم الوراثة، والكيمياء الحيوية، وصحة . يأو السمك يأو الداجن ياإلنتاج الحيوان
 ،، والميكنة الزراعيةتداول وتجهيز المنتجات الحيوانية، و الحيوان واألمراض، واالقتصاد

نظم و  ،التغذيةو  ،الفسيولوجيو  ،بجانب العلوم التخصصية في مجاالت تربية الحيوان
 .اإلنتاج ، ضرورية الستيفاء مواصفات خريج هذا البرنامج

لعمل في مشروعات اإلنتاج هذا البرنامج ا لخريجيومن أهم فرص العمل المتاحة 
، ومصانع األعالف، ومختبرات االصطناعي، ومحطات التلقيح والداجنى التجارية الحيواني

  .، ومراكز البحوث العلمية، وتحليل وفحص وتجارة األعالفالتكنولوجيا الحيوية
   :الحيوانيمواصفات خريج برنامج اإلنتاج   .١

رنامج يجب أن يكون خريج ب إلى جانب المواصفات العامة لخريج كليات الزراعة      
 :على قادراً  الحيوانياإلنتاج 

  . أو االنتشاريالحيواني تحت نظم اإلنتاج المكثف قطعان اإلنتاج  ةر إدا .١,١
  .حفظ األصول الوراثيةو  ،خطط التربية فيتكنولوجيات التناسل ق يطبت. ٢,١  

، واضعا في االعتبار األولويات للحيوان الوراثيط بهدف التحسين يخطالت. ٣,١
  . القومية 

  . عالية الجودة ج منتجات حيوانيهً انتإ. ٤,١
   .التغذية التطبيقية للقطعان فيم مفاهيم وأسس تغذية الحيوان اخدستا .٥,١
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أو  ،أو المتوطنة ،بائيةق برامج وقائية لمنع انتشار األمراض الو يطبت. ٦,١
  . المشتركة

  :المعرفة والفهم .٢

بد يكتسبها خريج كليات الزراعة ال إلى جانب المعارف والمفاهيم التي يجب أن          
  : المعارف والمفاهيم التالية الحيوانياإلنتاج  برنامجأن يكتسب خريج 

 .الحيوانينتاج نية ذات الصلة باإلالعلوم البي .١,٢

والهضم،  ، والتناسل، الصماء دداألسس الفسيولوجية لعلوم الغ .٢,٢
  . ، واألقلمةوالنمو، وٕانتاج اللبن

 . الدواجن/ الحيوانيت األساسية لنظم اإلنتاج المكونا .٣,٢

 فيلجيدة الممارسات او  ،واالحتياجات الغذائية ،المركبات الغذائية .٤,٢
، والخطوات األساسية لتصنيع الدواجن/ الحيوان تغذيه

 .األعالف

نظريات توريث الصفات اإلنتاجية واألساليب الرئيسية للتحسين  .٥,٢
   .الوراثي

طرق الرعاية و  ،الصحيالمسكن  فيالمتطلبات الواجب توافرها  .٦,٢
 .الالزمة للتغلب على اآلثار السلبية للتغيرات المناخية

الوبائية،  :انتشار األمراض ومنع للسيطرة، يسيةالرئ الخطوات .٧,٢
 .والمتوطنة، والمشتركة
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السليمة لنقل الحيوانات وتداول المنتجات  والقواعد األساليب .٨,٢
  .الحيوانية

  .التأثيرات الناتجة من تداخل الحيوانات والبيئة .٩,٢

 ،تناسلوال ،أثناء عمليات التغذيةالدواجن /سلوكيات الحيوان.١٠,٢
 .نتاج، وسلوكيات األقلمةواإل

 :المهارات المهنية. ٣

يجب أن  إلى جانب المهارات العامة التي يجب أن يكتسبها خريجي كليات الزراعة       
  :  على قادراً  الحيوانياإلنتاج  برنامج  خريج يكون

  . صحتهاو  بناء على مظهرها العام ،الدواجن الجيدةالحيوانات و  اختيار .١,٣
  . الستخالص األدلة واتخاذ قرار ؛سجالت اإلنتاج ةر داتصمم وإ  .٢,٣
  . مكوناتها الرئيسية ىل مواد العلف إليحلت  .٣,٣
والحالة  ،تبعا للعمر ؛الدواجناجات الغذائية للحيوانات أو ب االحتياحس .٤,٣

  .، والتناسليةاإلنتاجية
 .   ن عالئق اقتصادية متزنةيكو ت. ٥,٣

اإلجراءات  واتخاذ ،أو الدواجنالحيوان  فييسية األمراض الرئ على تعرفال. ٦,٣
 . انتشارها المناسبة؛ لمنع

 . تداول منتجاتها على النحو الصحيحو  ،عامل مع الحيواناتالت. ٧,٣

  . الدواجن/ ق المعايير الدولية للرفق بالحيوانيطبت . ٨,٣
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  . الداجني/  الحيوانيمزارع اإلنتاج  فيب تكاليف اإلنتاج احس. ٩,٣
 .عمليات تغذية الحيوان وتصنيع األعالف تطبيق. ١٠,٣

 :ارات إضافية لمجال إنتاج الدواجنمه. أ.٣

 :  على خريج قادراً اليجب أن يكون    

  .واألرانب ،والجدود ،األمهاتو  ،والبياض ،التسمين بداريمزارع  ةر إدا. ١.أ.٣
  .م بيض المائدة وبيض التفريخيقيتيج و در ت .٢.أ.٣
  .م ذبائح الدواجنيقيتيج و در ت .٣.أ.٣
   .المفرخات ةر إدا .٤.أ.٣

 :الحيوانيت إضافية لمجال اإلنتاج مهارا. ب.٣

  :  على خريج قادراً اليجب أن يكون    
 .األغناممزارع إنتاج اللبن واللحم و  ةر إدا .١.ب.٣

  .المحالب اآللية بطريقة صحيحة ةنصياة و ر اإد .٢.ب.٣
  .ةالعجول الرضيعة بطريقة مناسب تنشأه .٣.ب.٣
  .الحديثةالتقليدية و  :ص الحمل بالطرقيشخت.. ٤.ب.٣
   .م لحوم وذبائح الحيوانيقيتيج و در ت .٥.ب.٣
 .م الصوفيقيتيج و در ت .٦.ب.٣

انخفاض الخصوبة للتغلب على مشاكل  ؛المناسبة اختيار المعامالت .٧.ب.٣ 
  .الحيوانات المز رعية في
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 :مهارات إضافية لمجال إنتاج األسماك. ج.٣

 :  على أن يكون الخريج قادراً يجب  

  .المزارع السمكية إدارة .١.ج.٣
  .السمكية  المزارع  فىاألجهزة والمعدات المستخدمة ة وصيانة ر إدا .٢.ج.٣
  .م األسماكيقيتيج و در ت. ٣.ج.٣

  .السمكية ويدير المفرخاتينشئ  .٤.ج.٣
  :المهارات الذهنية. ٤

 جب أن يكتسبها خريج كليات الزراعة ي التيإلى جانب المهارات الذهنية العامة    
 :قادرًا على الحيوانيبرنامج اإلنتاج  خريج جب أن يكوني

  .الدواجن/ الحيوانيم مشاريع اإلنتاج يقييط وتخطت . ١,٤
  . ج األدلةاستخر اير السجالت، و فست .٢,٤
  . الوراثيخطة تربية أولية؛ بهدف التحسين  إعداد .٣,٤
 . الداجنى، مستندا إلى حقائق علمية/لحيوانياقضايا اإلنتاج  ةناقشم .٤,٤
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  :برنامج وقاية النبات: خامساً 
 على يتكون برنامج وقاية النبات من تخصصات بينية متعددة،  والبرنامج مبنىّ 

وتحقق . والحيوان الزراعي والمبيدات،النبات، ض وأمرا الحشرات، :التكامل بين علوم
اسية لهذا البرنامج التكامل بين المعارف والمفاهيم في األكاديمية القي القومية المعايير
 ؛الكيميائيةو الثقافية والطبيعية والحيوية  :المفاهيم والتركيز علىالبيولوجية، والبيئية،  :العلوم

القومية وتؤكد المعايير . بيئيا واقتصاديا :المالئمةيجاد أفضل طرق المكافحة المجدية و إل
العالج في و  ،والتشخيص ،لبرنامج طرق الوقاية من انتشار اآلفاتاألكاديمية القياسية لهذا ا

كافحة اآلفات، فإن فرص وقاية النبات وم فيباإلضافة لمجال العمل  .حاالت اإلصابة
، واإلنتاج التجاري تشمل صناعات الكيماويات الزراعيةهذا البرنامج تمتد ل خريجيتوظف 

، ومعامل تحليل سل والحرير، وتجارة المبيدات، وٕانتاج العالحيوية المكثف لمواد المكافحة
  .  الزراعية المتخصصةومحطات البحوث ، يداتمتبقيات المب

  :مواصفات خريج برنامج وقاية النبات .١
  يجب أن يكون خريج إلى جانب المواصفات العامة لخريج كليات الزراعة  

  :ىعل برنامج وقاية النبات قادراً 
 .يضر البيئة ما متجنبا ،لمقاومة اآلفات م طرق المكافحة المناسبةاستخدا .١,١

  .ضع الخطط لمنع انتشار اآلفاتو   .٢,١
  .ذ برنامج اإلدارة المتكاملة لآلفةينفيط وتخطت  .٣,١
 .للضرر االقتصادياآلفة تحت مستوى الحد  اءبقإ. ٤,١
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  .الكائنات غير المستهدفة م مخاطر المبيدات علىيقيت  .١,١
  :المعرفة والفهم .٢

يكتسب   يجب أن  اهيم العامة لخريج كليات الزراعةإلى جانب المعارف والمف    
  : المعارف والمفاهيم التاليةوقاية النبات  خريج برنامج

  .اآلفاتأسس تقسيم مسببات األمراض و  .١,٢
 ،تشريح، وفسيولوجيا اآلفات وأعدائها الطبيعيةتقسيم ومورفولوجيا و  .٢,٢

  .انتشارها فىوالعوامل المؤثرة 
  .ية لمسببات أمراض النباتالنواحي الوبائ .٣,٢
 .أشكال خطورتهاو  ،و طرق تأثيرها ،تراكيبهاو  ،أقسام المبيدات .٤,٢

 .أساسيات اإلدارة المتكاملة لآلفات .٥,٢

 .الحيوية والكيمائية لمسببات األمراض النباتية :أسس المكافحة .٦,٢

 .استخدام المبيداتالممارسات الجيدة لتداول ونقل وتخزين و . ٧,٢

 .أساسيات إنتاج نحل العسل وديدان الحرير. ٨,٢

 .صحة النبات والحيوان ىواألكاروس عل ،التأثيرات الناجمة عن النيماتودا .٩,٢

باستخدام المبيدات ومتبقياتها في  ،المحلية والدولية :مانألمعايير ا .١٠,٢
   .المنتجات الزراعية

لضوابط المتعلقة بتجارة كيفية التسجيل واو  ،التشريعاتالمعايير الدولية و . ١١,٢
 .وتداول واستخدام المبيدات
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  :لمهارات المهنيةا. ٣
يجب أن يكون خريج  إلى جانب المهارات المهنية العامة لخريجي كليات الزراعة   

  :ىعل برنامج وقاية النبات قادراً 
وعشائر أعدائها الطبيعية من متطفالت أو  ،ر حجم عشيرة اآلفةيقدت. ١,٣

  .مفترسات
  .ق طريقة المناسبة من طرق المكافحة الحيويةيطبت .٢,٣
 ،الفطرية :د مشاكل األمراض الرئيسية الناتجة من مسببات األمراضيحدت. ٣,٣

وتحديد إجراءات إدارة هذه ، ويقدر المخاطر، والفيروسية، والبكتيرية
 .المشاكل

 .م المبيدات المناسبةاستخداة و عاير يار ومختا .٤,٣

 .وقاية النبات فيالت المستخدمة اآل ةنياصيل و شغت .٥,٣

من  المنتجات الزراعية والعينات المأخوذة فير متبقيات المبيدات يقدت .٦,٣
 .البيئة

 .مواد المكافحة األخرىمشكلة مقاومة اآلفة للمبيدات أو  ةر يل وٕاداحلت. ٧,٣

 .إدارة المناحل بشكل مرضٍ . ٨,٣

 .ويكافح آفات النحل ،نحل العسل إنتاج. ٩,٣

 .الحرير وٕانتاج ،بديدان الحرير اءعتناال. ١٠,٣

 .م باإلسعافات األوليةياقوال ،التسمم بالمبيداتأعراض  على تعرفال .١١,٣
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  .يم جودة مستحضرات المبيداتيقيار وتختا. ١٢,٣
 :المهارات الذهنية. ٤

 ة العامة يجب أن يكون خريج برنامج وقاية النباتإلى جانب المهارات الذهني   
 :لىقادرًا ع

 .استخدام نماذج المحاكاة للتنبؤ بحالة اآلفة والمرض .١,٤

  .تخطيط وتصميم البرامج الالزمة لحل مشكلة اآلفات .٢,٤
 .والوقاية ضد المسببات المرضية تخطيط وتطبيق طرق مكافحة. ٣,٤

  .تلحشرات الناقلة لألمراض النباتصميم برامج مكافحة ا. ٤,٤
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  :برنامج التصنيع الغذائي: سادساً 

 ،يشمل برنامج علوم األغذية واأللبان تخصصين رئيسيين هما الصناعات الغذائية
جانب علوم  لوم األساسية الخاصة بالزراعة إلىالع يبني البرنامج علىو  .وتكنولوجيا األلبان

 .، والعلوم الهندسيةيا، والكيمياء، وتغذية اإلنسانالميكروبيولوج

، ومنظمات وهيئات مراقبة مصانع األغذية فيلبرنامج فرصة العمل ريج هذا اولخ
، ومعامل وٕادارات التموين ،والجمارك ،وتصدير األغذية استيراد، وشركات جودة األغذية
  .  تحليل األغذية

  :الغذائيصفات خريج برنامج التصنيع موا .١
  يجب أن يكون خريجلخريج كليات الزراعة  جانب المواصفات العامةإلى 
 :على قادراً   الغذائيالتصنيع  برنامج

  . ع مختلف األغذية ومنتجاتهايصنت. ١,١
  .ق معايير ضمان الجودة وسالمة الغذاءيطبت. ٢,١
 . تقييم األغذية ومنتجاتها  فيم الطرق الحديثة استخدا. ٣,١

  .ار ظروف التخزين المناسبة للمصنعات الغذائيةيختا. ٤,١
  . فساد األغذيةمنع تلف و و  علي، ةسيطر ال. ٥,١
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  :المعارف والفهم .٢
يكتسبها خريج كليات  أنيجب  التيإلى جانب المعارف والمفاهيم العامة 

لمعارف ا مكتسبا الغذائييكون خريج برنامج التصنيع يجب أن الزراعة 
 :  والمفاهيم التالية

كيفية و  ،التفاعالت الخاصة بهاو  ،الطبيعية لمكونات الغذاءالخواص  .١,٢
  .ذه التفاعالته فيالتحكم 

    .القرية مستوى المنتجات الغذائية علىوحفظ صنيع تأسس  .٢,٢
  .كيفية الحد من نموهاو  ،المفسدة للطعامو  ،الميكروبات الممرضة .٣,٢
 . المنشآت الصناعية فيفاهيم إدارة الجودة الشاملة م .٤,٢

  .تداول المواد الغذائيةأساسيات نقل و . ٥,٢
 .طرق حفظ األغذيةخطوات تصنيع و العلمية ل األساسيات. ٦,٢

 .تصنيع األغذية فيالعمليات الميكانيكية أساسيات الديناميكا الحرارية و  .٧,٢

 .األغذيةخصائص واستخدامات مواد تعبئة وتغليف  .٨,٢

في عمليات الصحية  النواحيمختلف و تطهير التنظيف و الأساسيات  .٩,٢
 .الغذاءع يصنت

 .الخواص الحسية للغذاء .١٠,٢

  .تصنيع الغذاءالمشرعة لظمات ، والمنالدوليةلوطنية و ا :التشريعات .١١,٢

 .صناعة الغذاءمخلفات كيفية إعادة تدوير  .١٢,٢
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  :المهارات المهنية. ٣
يجب أن  يجب أن يكتسبها خريج كليات الزراعة التيإلى جانب المهارات المهنية  

 :على قادراً  الغذائيبرنامج التصنيع يكون خريج 

  .ميكروبيولوجيال الغذاء كيميائيا و يحلت. ١,٣
  . ها الناتجة من عمليات التصنيعمسبباتد مشاكل تخزين الغذاء و يحدت .٢,٣
 .المناسبة لألغذية المصنعة العبواتار يختا. ٣,٣

 .معدات تصنيع األغذية األساسية إدارة. ٤,٣

 .د طرق التصنيع المثلى لألغذية المختلفةيحدت. ٥,٣

 . تسليم الغذاءلشروط الصحية عند نقل و ا ةراقبم .٦,٣

 في التجفيفالتركيز و ذ أساليب ينفتو  ،عمليات التخمرف قواعد يوظت .٧,٣
 .تصنيع األغذية

تحدث للمواد الغذائية الخام  التي ،الفسادعلى عمليات التلف و  ةسيطر ال .٨,٣
 .المصنعةو 

  .كشف عن غش األغذيةال .٩,٣

 .لألغذية الحسيتحكيم اختبارات الذ ينفم وتيصمت. ١٠,٣

  .تأكد من سالمة الغذاءوال ،ق معايير الجودةيطبت.١١,٣
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 :مهارات إضافية لتكنولوجيا األلبان أ.٣

 :على اً ن يكون الخريج قادر يجب أ   

 .ع منتجات األلبان المعروفة محليايصنت  .١.أ.٣

 .ن مخاليط المثلجات اللبنيةيكو ب وتاحس .٢.أ.٣

  .أللبانيم منتجات ايقت. ٣.أ.٣
 :للصناعات الغذائية إضافيةمهارات  .ب.٣

 :على اً ن يكون الخريج قادر أيجب  

 .األسماكم منتجات اللحوم و يقيتو  تدريج . ١.ب.٣

 .ع منتجات الحبوبيصنت. ٢.ب.٣

  .منتجاتهاع زيوت الطعام و يصنت. ٣.ب.٣
  .الخضرع الفاكهة و يصنت .٤.ب.٣

 :المهارات الذهنية.٤

 :قادرًا على الغذائييج برنامج التصنيع يجب أن يكون خر       

  .الرياضة في تطبيقات علوم الغذاءق مبادئ اإلحصاء و يطبت .١,٤
  .حل مشاكل التصنيع األساسيةّد و يحدت .٢,٤
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٢٦ 
 

  :برنامج العلوم االجتماعية الزراعية: سابعاً 
االقتصاد  :هما لعلوم االجتماعية الزراعية تخصصيين رئيسيينيتضمن برنامج ا

هذا  فيتشمل المجاالت الرئيسية للدراسة و . الريفيوالمجتمع  الزراعياإلرشاد و  اعيالزر 
وسلسلة القيمة للمنتجات ، ، وسلوك المستهلكقتصاديات الوحدة اإلنتاجيةنامج االبر 

  .الزراعيالريفية، وتقنيات اإلرشاد ، وخصائص وديناميكية المجتمعات الزراعية
 ،العديد من المجاالت فيول على فرصة عمل هذا البرنامج الحص ويستطيع خريجو

ية، واألعمال التجارية ، والتجارة الخارجية الزراعالريفيها البنوك ومؤسسات اإلقراض من
مات والمنظوتسويق وتوزيع المنتجات الزراعية، والخدمات االستشارية، ، الزراعية

 .يالمدن، ومنظمات المجتمع عاونيات، والتاإلرشادية، ووسائل اإلعالم

  :مواصفات خريج برنامج العلوم االجتماعية الزراعية .١
يجب أن يكون خريج برنامج  الزراعةإلى جانب المواصفات العامة لخريج كليات       

  : ىعل العلوم االجتماعية الزراعية قادراً 
 .ضوء المتغيرات االقتصادية واالجتماعية فيذ القرار اتخا. ١,١

  .ة للتغيرات االقتصادية واالجتماعيةبالتداعيات المحتمل التنبؤ. ٢,١
التطبيقي إلى مختلف فئات المستفيدين  العلمينشر نتائج البحث نقل و . ٣,١

  .النهائيين
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٢٧ 
 

  :المعارف والفهم .٢
يجب أن يكتسب إلى جانب المعارف والمفاهيم العامة لخريج كليات الزراعة 

 :التاليةوالمفاهيم م االجتماعية الزراعية المعارف خريج برنامج العلو 

 .أساسيات سلوك المستهلك والمنتج في ظل تراكيب سوقية مختلفة .١,٢

  .اإلنتاج وتحليل اإلدارة المزرعية اقتصادياتأساسيات  .٢,٢
  .مخرجات اإلنتاجمنتج للتغيرات في أسعار مدخالت و ال استجابة .٣,٢
 .تقنيات تحليل االستثمار وتحليل الجدارة االئتمانية .٤,٢

 .المستقبلية للسلع الزراعيةديناميكية عمل األسواق الحاضرة و مالمح و  .٥,٢

وعالقتها بتسويق المنتجات  ،لتحليل سلسلة القيمة ؛فهم المراحل المختلفة .٦,٢
  .و تخطيط  األعمال

 .جتماعية الزراعيةاالقتصادية واال :أساليب البحث في المجاالت .٧,٢

 .للظواهر الكميأساسيات أساليب التحليل  .٨,٢

 .أسس تصميم وتنفيذ وتقييم البرامج اإلرشادية .٩,٢

 .أساليب تنمية وتطوير الموارد البشرية .١٠,٢

 .وأساليب التغيير الثقافي ،وديناميكياتها ،تركيب المجتمعات الريفية .١١,٢

  .وكيفية إجراء تحليل الموقف ،أساسيات قياس احتياجات المجتمع .١٢,٢
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٢٨ 
 

  :المهارات المهنية .٣
 أن يكون يجبنب المهارات المهنية العامة لخريج كليات الزراعة إلى جا   

 :على ماعية الزراعية قادراً خريج برنامج العلوم االجت

  .بكفاءة اإلجتماعى االقتصاديق تقنيات التحليل يطبت .١,٣
والمعاينة  ،االقتصادية الزراعية:ذ المسوحينفيم وتصماح وتقتر ا. ٢,٣

  .اإلحصائية
 .بكفاءة اإلحصائيالبرامج الجاهزة للتحليل م حزم استخدا. ٣,٣

إمساك السجالت والدفاتر المزرعية، وٕاعداد القوائم المالية للمزارع . ٤,٣
  .ومنشآت األعمال الزراعية

 :الزراعيمهارات إضافية لتخصص االقتصاد . أ.٣

  :على الخريج قادراً  أن يكون يجب            
 .خطة أعمال لمزرعة ادعدإ. ١.أ.٣

  .زراعييل التكاليف والعائد لمشروع تحل اءجر إ. ٢.أ.٣
ب البدائل االئتمانية لالستثمار وتقدير الفوائد المترتبة على كل احس. ٣.أ.٣

  .بديل
 .األعمال التجارية الزراعيةر خطط للتسويق للمشروعات و يطو ت. ٤.أ.٣

ث البيانات يحد، وتةلمسك الدفاتر للمشروعات الزراعي اً نظام ضعو . ٥.أ.٣
 .لتمويليةا
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٢٩ 
 

 .تفاوض مع جهات الشراء والبيع للمستلزمات والمنتجاتال. ٦.أ.٣

  .امالتعامل معهو  تفهم  سلوكيات المنتج والمستهلك. ٧.أ.٣
 :الزراعيمهارات إضافية لتخصص اإلرشاد . ب.٣

  :على الخريج قادراً أن يكون يجب          
د العلمية وفق القواع ،ط لتنمية المجتمعات الريفيةيخطالت. ١.ب.٣

  .المناسبة والتكنولوجي
  .تحليل موقف وتقدير االحتياجات الريفية إجراء. ٢.ب.٣
  .اً زراعي اً إرشادي اً م برنامجيصمت. ٣.ب.٣
حتياجات المجموعات وفقا ال ،م االحتياجات التدريبيةيقيت. ٤.ب.٣

  .المستهدفة
   .دفةحتياجات المجموعات المستهوفقا ال اً تدريبي اً م برنامجيصمت. ٥.ب.٣

 :المهارات الذهنية .٤

يجب أن يكون خريج إلى جانب المهارات الذهنية العامة لخريجي كليات الزراعة    
  : الجتماعية الزراعية قادرًا علىبرنامج العلوم ا
الفنية ونظيرتها االقتصادية  ز بين العوامل المسئولة عن الكفاءةيميالت. ١,٤

   .للمنشأة
السعرية لمستلزمات اإلنتاج   ة عن التغيراتد العوامل المسئوليّ حدَ ت  .٢,٤

  .والمنتجات
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٣٠ 
 

  :برنامج التكنولوجيا الحيوية: ثامناً 
الكيمياء الحيوية الوراثة و مية لهذا البرنامج أساسيات علوم تغطى  المعايير األكادي

 ،الحيوانو    ،النبات :علومسة لى دراإهذا البرنامج  عتمدكما ي. الميكروبيولوجياو 
 ،المحاصيل، وعلوم البساتين و تربية النبات والحيوانو  ،انب زراعة األنسجةبج ،الحشراتو 
  .مما يستلزم لبناء قدرات الخريج ؛غيرهاو 

المؤسسات اإلنتاجية  فيلوجيا الحيوية أن يلتحق بالعمل ويمكن لخريج برنامج التكنو 
األغذية  ومصانع ،شركات تكنولوجيا البذورو  ،الجيناتوبنوك  ،مصانع األدويةالزراعية و 

  . معاهد البحوثمعامل التكنولوجيا الحيوية و ، و األعالفو 
   :واصفات خريج التكنولوجيا الحيويةم .١

خريج يجب أن يكون إلى جانب المواصفات العامة لخريج كليات الزراعة 
  : على قادراً التكنولوجيا الحيوية 

تحسين السالالت النباتية  فيم وسائل التكنولوجيا الحيوية اخدستا .١,١
 . لحيوانيةاو 

المختلفة للبيولوجيا الجزيئية فى برامج تنمية اإلنتاج  تبنى التقنيات .٢,١
  .الزراعي

  .وراثياً  رةتمكنه من إنتاج كائنات محوَّ  التيالطرق المعارف و دمج  .٣,١
الصناعات الزراعية والمحافظة  م تطبيقات التكنولوجيا الحيوية فياستخدا .٤,١

  .البيئة على
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٣١ 
 

  إنتاج الكائنات المعدلة وراثياً  في الحيويظمة األمان أن تطبيق. ٥,١
       :المعارف والفهم.٢
إلى جانب المعارف والمفاهيم العامة لخريجي كليات الزراعة يجب أن يكتسب خريج     

  :البرنامج التكنولوجيا الحيوية المعارف والمفاهيم التالية
  .يويةالعلوم البينية ذات العالقة بالتكنولوجيا الح .١,٢
 والمحافظة على ،ستخدامات التكنولوجيا الحيوية في تطوير الزراعةا .٢,٢

  . البيئة
  .تطبيقاتها تقنيات مزارع األنسجة و  .٣,٢
  . للكائنات الوراثيالوراثية في تعديل النظام دور تقنية هجن المادة  .٤,٢
 .المعلوماتية الحيويةجينوميات والبروتيومات و مبادئ علوم ال .٥,٢

 .تستخدم في التكنولوجيا الحيوية للحيوانات التيالطرق العمليات و فهم  .٦,٢

 والسيطرة  ،تشخيص أمراض النبات فيستخدام التكنولوجيا الحيوية س اأس .٧,٢
 . عليها

 . ستخدام المفاعالت البيولوجية با ،نتاج النواتج البيولوجية الثانويةإطرق  .٨,٢

 . الصناعات الغذائية، وٕانتاج مواد غذائية آمنة فيأهمية التكنولوجيا الحيوية  .٩,٢

 . نتاج نباتات خالية من الكائنات الممرضةإ أسس اإلصابة باألمراض و  .١٠,٢

 . المبيدات الحيويةنتاج المخصبات و إ فيدور التكنولوجيا الحيوية  .١١,٢

 .األصول الوراثية المحافظة على فيأسس التكنولوجيا الحيوية  .١٢,٢
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٣٢ 
 

األخالقية  :بالجوانبفيما يختص  ،المعايير القياسية الدوليةفهم  .١٣,٢
   .ستخدامات التكنولوجيا الحيويةجتماعية الاإلو 

  .قتصاديات تطبيق التكنولوجيا الحيويةبا حاطةاإل .١٤,٢
   :المهارات المهنية. ٣

يجب أن يكون خريج ة لخريجي كليات الزراعة العام إلى جانب المهارات المهنية       
  :على مج التكنولوجيا الحيوية قادراً رناب

  . الكائنات المختلفة فيفرق العمل لنقل الجينات  في ةكشار الم. ١,٣
ستخدام تطرأ عند ا التي ،لحل المشاكل التكنولوجيم الدعم يقدت. ٢,٣

  . الزراعة فيالتكنولوجيا الحيوية 
 نباتال فيتنفيذ خطط التحسين  فيم التكنولوجيا الحيوية استخدا. ٣,٣

  .الحيوانو 
  . البيئى معالجة التلوث فيق التكنولوجيا الحيوية يطبت  .٤,٣
م البحوث والطرق التشخيصية لرسم بروتوكوالت تحقق األهداف استخدا. ٥,٣

 .المرجوة

إنتاج المركبات الثانوية ذات القيمة  فيم األدوات التكنولوجية استخدا. ٦,٣
 . البيولوجية

  برامج االنتخاب لكل من النبات  فيجزيئية المرقمات ال ماستخدا .٧,٣
 . الحيوانو 
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٣٣ 
 

  .للسالالت النباتية التجارياإلنتاج  فياألنسجة ام زراعة ستخدا. ٨,٣

ية للكائنات الدقيقة معالجة المادة الوراث فيق أسس الوراثة الجزيئية يطبت. ٩,٣
نتاج المخصبات إ و  األعالفو  مجاالت تكنولوجيا األغذية في المستخدمة

 . و المبيدات الحيوية 

 ،ق الطرق المعملية المناسبة للتعامل اآلمن مع العينات البيولوجيةيطبت .١٠,٣
 . عند التخلص منها أو ،التخزينأو  ،سواًء من حيث التداول

 . ستخدام المفاعالت الحيويةالنواتج الثانوية با إنتاج .١١,٣

  .الكائنات المعدلة وراثياً على تعرف ال .١٢,٣
  :ارات الذهنيةالمه.٤

إلى جانب المهارات الذهنية لخريجي كليات الزراعة يجب أن يكون خريج برنامج 
  : التكنولوجيا الحيوية قادرًا على

  . عمليات التطور فيتقييم دور التنوع الوراثي . ١,٤
 . تحليل نتائج التكنولوجيا الحيوية فياستخدام طرق المعلوماتية الحيوية . ٢,٤
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٣٤ 
 

  :نامج الهندسة الزراعيةبر  :تاسعاً 

المراحل  فيالسليم للمعدات المستخدمة  ستخدامهتم برنامج الهندسة الزراعية باالي      
العلوم   إلىباإلضافة  - البرنامجيقدم و . الزراعيالتصنيع إلنتاج و نظم االمختلفة من 

طاقة تخصصات ال تغطى ،مقررات محددة - الهندسة والزراعة فيالتطبيقية األساسية و 
والصرف  ،الريالحصاد وهندسة  هندسة ما بعدو  ،الغذائيوالتصنيع  ،الزراعية واآلالت

  .الزراعية وهندسة البيئة الحيوية المبانيوهندسة  ،الزراعي
، وشركات لزراعيةمحطات الميكنة ا فيلخريجي هذا البرنامج فرص للعمل ويتاح 
حطات حصاد وتدريج ، ومالزراعيوالصرف  الري، ومشاريع األراضياستصالح 

، ومصانع المحاصيل، وشركات اإلنشاءات الزراعية، وتوكيالت بيع اآلالت الزراعية
  . األعالفاألغذية و 

  :الهندسة الزراعية برنامج مواصفات خريجي .١
يجب أن يكون خريج  إلى جانب المواصفات العامة لخريجي كليات الزراعة  
  :  على رنامج الهندسة الزراعية قادراً ب

  . محطات الميكنة الزراعية إدارة . ١,١      
  . الزراعيوالصرف  الريأنظمة  ةنياصيل و شغير وتطو ت .٢,١      
  . الزراعية ـ الصناعيةالمجمعات إلنشاء  طيخطالت .٣,١      

  . الموارد المائية بكفاءة إدارة. ٤,١       
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٣٥ 
 

  . نةتعامل مع اآلالت والمعدات واألدوات بطريقة آمال. ٥,١       
  .العمليات المرتبطة بتشييد المباني الزراعية إدارة. ٦,١       

 :المعارف والفهم .٢

يكتسبها خريج كليات الزراعة  أنإلي جانب المعارف والمفاهيم التي يجب 
 :يجب أن يكتسب خريج برنامج الهندسة الزراعية المعارف والمفاهيم التالية

 . القياس المبادئ األساسية للتحويل بين وحدات .١,٢

 . مبادئ بيولوجيا النبات والحيوان .٢,٢

 .الزراعينظم اإلنتاج   .٣,٢

 . قواعد التطبيقات الهندسية وأساسيات الميكنة الزراعية  .٤,٢

 . المتجددة ومصادر الطاقةالتقليدية وغير التقليدية مفاهيم الطاقة  .٥,٢

 . أجهزة القياس الهندسيةمفاهيم وسائل و  .٦,٢

 . غيل المعدات الزراعية بطريقة آمنةت تشعمليا .٧,٢

 . أساسيات مكونات النظم الهيدروليكية .٨,٢

 .مكونات المباني وأنواع مواد البناء  .٩,٢

  .أساسيات علوم المساحة .١٠,٢

ستخداماتها وا  ،الريوأنظمة  ،وطرق صيانتها ،آلبارأساسيات إنشاء ا .١١,٢
 .ىالمثل

  :المهارات المهنية .٣
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٣٦ 
 

يجب أن يكون خريج لمهارات المهنية لخريجي كليات الزراعة إلى جانب ا
  :على رنامج الهندسة الزراعية قادراً ب

والزيوت والسوائل الهيدروليكية والشحوم والمرشحات  الوقود اريختا  .١,٣
  .المناسبة لنوع الخدمة

  . بأمان أدوات الورشةل المعدات الزراعية و يشغوت اريختا .٢,٣
وفقا إلرشادات  ،ات الخطرة والمواد القابلة لالشتعالتداول الكيماوي .٣,٣

  . المنتج
  .داء العملأ فيالتشغيل الخدمة و  "وكتالوجات"من كتيبات  االستفادة. ٤,٣
 .الرينظم  وٕادارة ،ذينفوت ،ميصمت . ٥,٣

  . ذات الصلة بالتخصص ،الحقليةو  ،المعملية :التجارب اءجر إ. ٦,٣
 . م المباني الزراعيةيصمت . ٧,٣

 .ت الزراعيةار مواد البناء المناسبة للمنشآيختا . ٨,٣

 .ع مكونات وقطع لنظام مايجمتو  ،ميصمت. ٩,٣

 . الزراعيلتصنيع ار أداء نظم ميكنة اإلنتاج و اختبا. ١٠,٣

 .ع أجزاء اآلالتيجموت ،كيفكت. ١١,٣

الرش ن حيث معدالت الزراعة والتسميد و اآلالت م ةعاير وم ،ضبط. ١٢,٣
 . حرثوالحصاد وال

 . للمناطق المستهدفة المساحيعمليات الرفع  إجراء .١٣,٣
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٣٧ 
 

 .م بالمهام المحددة لهشاركة في عمليات إنشاء اآلبار، والقياالم .١٤,٣

 .نظام الري المناسب لطبيعة التربة ونوع المحصول اريختا .١٥,٣

 . استخدام أجهزة القياس، ويعرض النتائج المستخلصة .١٦,٣

  :المهارات الذهنية .٤
يجب  رات الذهنية التي يجب أن يكتسبها خريجي كليات الزراعةاإلى جانب المه   

  : على أن يكون خريج برنامج الهندسة الزراعية قادراً 
  . حتياجات المستهدفةالتناسب ا التيار المعدات الزراعية يختا .١,٤
 .  م التصاميم، وأداء المعدات واآلالت الزراعيةيقيت .٤,٢

اآلالت الهندسية، باستخدام الرياضيات والعلوم ذات  حل المشاكل .٤,٣
  .الصلة

  . ص أعطال المعدات الزراعية مستعينا بالدليل االسترشادييشخت .٤,٤
  .عمليات الحصاد فير فقد المحصول يقدت .٤,٥
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 :الهيكل األكاديمي لبرامج الزراعة: عاشراً 

ادي غير ملزم دليل استرشمجرد  هيالجدول التالي  فينسب المقترحة ن الإ
 :وتوصيفها ومداها، مجاالت الدراسة،يوضح  للجامعات،

 التوصيف (%) ىالمد مجال الدراسة م

الحيوان  –النبات  –الطبيعة –الكيمياء ٣٥-٣٠ العلوم األساسية١
اإلحصاء  –الوراثة  –الفسيولوجي  –الزراعي 

 الرياضيات –

العلوم اإلنسانية٢
 واالجتماعية 

 –اللغة اإلنجليزية  –االجتماع –تصاداالق ١٢–٥
 التواصل –اإلدارة 

 العلوم التخصصية٣
  

 مييعلتتختلف طبقا للبرنامج ال ٤٥- ٤٠

 التدريب الميداني٤
  

 التدريب الميداني ومشاريع التخرج ٧–٥

تطبيقات  –أساسيات تكنولوجيا المعلومات  ٥–٣تكنولوجيا المعلومات٥
 المهنة فيعلومات تكنولوجيا الم

  نسبة٦
 

تحقيق تخدمها الكليات لتطوير برامجها و تس ٨-٧
 .رسالتها
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٣٩ 
 

   :المصطلحات العلمية المستخدمة في الدليل: حادي عشر

 مؤسسة التعليم العالي :  
، يعليم العالي والدولة للبحث العلملوزارة الت أو المعاهد العليا التابعة الكليات هي

  .يمجال التعليم الزراع فيتقدم برامج تعليمية  ي، والتلجامعة األزهر ات التابعةأو الكلي

 االعتماد:  
عتماد القومية لضمان جودة التعليم واال تمنحه الهيئة الذي ،االعترافيقصد به 
ثبات أن لديها القدرة المؤسسية، وتحقق الفاعلية ، إذا تمكنت من إللمؤسسة التعليمية

 التيمعتمدة والمعلنة من الهيئة، ولديها من األنظمة المتطورة وفقًا للمعايير ال ،التعليمية
  .تضمن التحسين والتعزيز المستمر للجودة

  المعايير األكاديمية القومية القياسية)NARS :(  
ستعانة أعدتها الهيئة باال والتي ،للبرامج التعليمية المختلفةالمعايير األكاديمية 

ر الحد وتمثل هذه المعايي. عات المستفيدينوممثلين لمختلف قطا ،بخبراء متخصصين
  .عتماداألدنى المطلوب تحقيقه لال

 المعايير المعتمدة:  
بشرط أن  ،وتعتمد من الهيئة ،تتبناها المؤسسة والتي ،معايير األكاديمية القياسيةال

  .يكون مستواها أعلى من الحد األدنى للمعايير األكاديمية القومية القياسية
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    يج مواصفات الخر :  
لمهارات عند دراسته مجموعة من الصفات الناتجة من اكتساب المعارف مع ا

من دراسة  االنتهاءما يجب أن يتصف به الخريج عند توضح  ،معين دراسيلبرنامج 
  .البرنامج

  البرنامج التعليمي: 

 ،والمهارات ،تتضمن المناهج والمقررات واألنشطة التي تكسب الطالب المعرفة    
  .محدد دراسيلتحقيق أهداف تعليمية مخططة، وفى تخصص  ،زمةوالقيم الال

 األطراف المجتمعية:  
أو  ،هتمام مشروع أو مصلحة مالها ا التي ،ة األفراد والمؤسسات والجهاتكاف

ؤسسة ويقصد بهم بالنسبة للم. تتحمل مخاطر ناتجة عن الموضوع المشار إليه تبعا للسياق
نيهم، ياء األمور، وأعضاء هيئة التدريس ومعاو وأول التعليمية بصفة عامة الطالب،

مؤسسات ، وأفراد و النقابة المهنية المرتبطة ببرامج المؤسسة وممثليوالعاملين بالمؤسسة، 
التي تتعامل مع المؤسسة سواء كمستهلكين لخدماتها، أو يقومون بتوفير  المدنيالمجتمع 

  .رافياً أماكن للتدريب، أو يشكلون المجتمع المحلي للمؤسسة جغ

 المهارات الذهنية:  
والمفاهيم المعارف  على اعتمادا ،يعمل فيها الخريج ذهنه التيالمهارات  هي

  . اكتسبها أثناء الدراسة لتحقيق هدف معين التي ،والمهارات المهنية
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 المهارات المهنية:  
يسـتطيع معهـا الخـريج أن يمـارس  والتـيارات ذات العالقـة بالمهنـة، مجموعـة المهـ هي

  .بأقل قدر من المخاطر ه مهنت

  المهارات العامة:  
ء تتيح لهم االرتقاء بأدائهم أثنا والتي ،الخريجين فيفرها االمهارات الواجب تو  هي

وتضم . طبقا لمتطلبات سوق العمل ،تغيير توجهاتهم ممارسة المهنة، أو تساعدهم على
تكنولوجيا  امواستخد ،اللغة األجنبية :هي ،المهارات أربع مجموعات رئيسية هذه

وتحدد المؤسسة التعليمية الحد األدنى . التواصل مع اآلخرين، واإلدارةو المعلومات، 
 .     طبقا لرسالتها ،أثناء الدراسة من كل من هذه المهارات ؤهالواجب استيفا


