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  العام الزراعيإلنتاج اامج نبر: تاسعا 
  

النباتى و نتاج اإلتغطى المعايير القومية المرجعية القياسية لھذا  البرنامِج مجاالت 
  الزراعيمثل االقتصاد باإلضافة إلي العلوم األساسية في الزراعة الحيوانى و علوم االغذية 

وقاية النبات، ، والھندسة ة و االراضى و الوراثو االجتماع الريفيالزراعي و اإلرشادو
  .الزراعيِة ، الستيفاء متطلبات التخرج في ھذا البرنامجِ 

امُج  العمل ِ وتَتضّمُن فرص   وانى و للخريجين في ھذا البرن اتى  الحي اج النب زارع االنت م
  .نيع الغذائى وحدات التصوشركات االنتاج الزراعى و المختلطة  

  
  الزراعى   برنامج االنتاج مواصفات خريج -١

مج جانب المواصفات العامة لخريجى كليات الزراعة ، يجب أن يكون خريج  برنا إلى
االستخدام المناسب للمدخالت الزراعية لتحقيق أعلي عائد من اإلنتاج الزراعي قادرا على 
   .الوحدات اإلنتاجية الزراعية

  رف والفھماالمع -٢
  :أن الزراعي اإلنتاجبرنامج  على خريج  يجب الزراعة كليات لخريج العامة والمعارف الفھم جانب إلى
 ةاالحتياجات السماديتحديد استخدام المخصبات  وو التربة صيانة أسس يتعرف علي  .١

 .للحاصالت األساسية
  .نظم الري والصرفإدارة واالحتياجات المائية للحاصالت الزراعية ، يتعرف علي  .٢
 .البستانيةوالحقلية محاصيل الزراعة  أساسياتيفھم .٣
 لحاصالت الزراعية لحصاد ال دبع ماوقبل المطلوبة ممارسات يتعرف علي ال .٤
 الزراعية  الميكنةأساسيات يتعرف علي .٥
 .اضمرالحشائش و الحشرات ومسببات االمكافحة ساسيات أيتعرف علي  .٦
 .حيوانات المزرعةو صحة وتغذية  و تربية رعاية يفھم أسس .٧
 .الزراعية والحيوانية والمنتجات الحاصالتتصنيع وتخزين و تداول  يفھم أسس.٨
 .الممارسات الزراعية الجيدة إلنتاج غذاء أمنيفھم أسس .٩

  : المھارات الذھنية. ٣
 نفس المھارات الذھنية لخريج كليات الزراعة  

  
  المھارات المھنية  -٤

 الزراعي اإلنتاجبرنامج أن يكون خريج جب ي الزراعة كليات لخريجي العامة المھنية المھارات جانب إلى
   :أن قادرا علي

  .تحت نظم بيئية مختلفة البستانيةو الحقليةلمحاصيَل ل يطبق طرق الزراعة المناسبة  .١

  .ةالمالئم التسميدو الريويطبق نظم االحتياجات المائية والسمادية  يقدر .٢
  .الحشائش و الحشرات والمسببات المرضية كافحةيطبق برامج م .٣
  .في تجھيز وزراعة وحصاد الحاصالت الزراعية ستخدم الميكنة الزراعية المالئمةي.٤
   لحيوانات المزرعة و التغذية التربية والرعاية  طرق يطبق .٥
   .اھوالوقاية من، وانات المزرعةيح أمراضوصيات البيطرية لعالج  تاليطبق  .٦
 .طرق التصنيع لألغذية المختلفةطبق ي  .٧

  .الزراعية الجيدة إلنتاج غذاء آمن يطبق الممارسات .٨

   العامة واالنتقاليةالمھارات  -٥
  

 .نفس المھارات الخاصة بخريج كليات الزراعة.١


