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/ أصدر السيد الرئيس، استجابة لالحتياجات القومية في تطوير التعليم واالرتقاء بجودته 

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم  بإنشاء 2002لسنة ( 22)ك القرار رقم محمد حسني مبار

. بالالئحة التنفيذية للهيئة 2002لسنة ( 22)كما أصدر سيادته القرار الجمهوري رقم . واالعتماد

بالهيئة والتي تستوجب وضع السياسات الالزمة لضمان جودة  ةوفي ضوء التكليفات المنوط

جراءات الكفيلة باعتماد مسسسات التعليم في مرر، قام  الهيئة بترميم واتخاذ اإل، التعليم 

، باالستعانة بكافة ممثلي  الالزمة للتقويم واالعتمادالمرجعية المعايير القومية القياسية  وإعداد

المستفيدين النهائيين، واألطراف المجتمعية المختلفة ذات العالقة واالهتمام بتطوير التعليم، 

 .التجارب العالمية في هذا الردد إضافة إلى

 

 االقترااديةة وماا واكبهاا مان تغييار فاي المفااهيم يوفي ضوء المتغيرات العالمية واإلقليم

والتي تُعد من أهم مقومات التنمياة ، واالجتماعية يأتي التعليم الجيد كبوابة رئيسية للتنمية البشرية 

فاي  ، عاد أحاد الضامانات األساساية لامان القاوميكما أن التعليم فاي حاد ذاتاه ي. القومية المستدامة

أصاب  اقترااد المعرفاة هاو  ، با  عالم لم تعد فيه الموارد الطبيعية العمود الفقري للتنمية والرخاء

طفرات هائلة ومتنامية في موارد األمم والشعوب، والذي يتطلب أساساً  إلحداثالركيزة الرئيسية 

لمعااايير قياسااية، ونااام حاكمااة ومسااتمرة لقيااا  وتقااويم  تعليماااً متطااوراً ذو جااودة عاليااة وفقاااً 

 .الممارسات الفعلية للمسسسات التعليمية

 

، التعليم الجيد فاي عرار المعرفاة بإكسااب الطالاب القادرة علاى اإلباداا واالبتكاار هتم وي

ير والتعلم الذاتي والتعلم مدى الحياة، األمار الاذي يجعا  مان الحتماي تطاو، واستخدام التكنولوجيا 

 المسسسات التعليمية والنهوض بقدراتها المسسسية وفاعليتهاا التعليمياة لتحقيال التمياز والتنافساية،

وتحويلهماا إلاى مقادرات اقتراادية ، نتاا  ونشار المعرفاة وتنمياة المهاارات ولترب  قادرة علاى إ

 .فعلية تخدم خطط التنمية الشاملة

 

الطالب المحور الرئيسي، وحتى يكون  كما أن التحول في فلسفة التعليم والذي أصب  معه

األمار ، في نهاية المطاف خريجاً مساهماً في إنتا  فار  العما  بادالً مان أن يكاون مساتهلكاً لهاا 

بحيث ، الذي استوجب معه ضرورة إحداث نقلة نوعية في البرامج التعليمية والمقررات الدراسية 

تطلبااات واحتياجااات سااول العماا ، مااع تركااز علااى تنميااة المهااارات والجاادارات التااي تتفاال مااع م

وهاذا بادور  . إكساب الخريج المرونة الكافية التي تمكنه من التكيف مع التغيرات في ساول العما 

 .استلزم ضرورة توفير نااماً مسسسياً فاعالً لضمان الجودة والتطوير المستمر للتعليم

 

لجاودة والتطاوير المساتمر نااماً متكامالً لضمان ا بإعدادوفي ضوء ما سبل قام  الهيئة 

عااايير القوميااة األكاديميااة ملخااا  بالعااداد هااذا الاادلي  اإللتعلاايم فااي مراار، والااذي فااي ضااوئه تاام 

آملة أن يحقال المرجاو مناه  ،قطاا العلوم الزراعية   - مسسسات التعليم العاليالمرجعية القياسية ل

 .في صياغة البرامج في مسسسات التعليم العالي في مرر 
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 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

 

 :نشأة وتأسيس الهيئة

 

الثامن من نوفمبر  فيمحمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية / صدر قرار السيد الرئيس

من مجلس الشعب  إقرار هيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد بعد ال بإنشاء 2002

ينص على أن هذ  الهيئة تتمتع باالستقاللية وتكون لها  والذي،  (2002لسنة  22قانون رقم )

الشخرية االعتبارية العامة، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها مدينة القاهرة، 

 22رئيس الجمهورية رقم / كما صدر قرار السيد. فى المحافااتوللهيئة أن تنشئ فروعا لها 

الهيئة القومية  بإنشاء 2002لسنة  22الالئحة التنفيذية للقانون رقم  بإصدار 2002لسنة 

 .لضمان جودة التعليم واالعتماد

 

يردر بتشكيله قرار  إدارةالهيئة يكون للهيئة مجلس  إنشاءمن قانون ( 11)ووفقا للمادة 

س الجمهورية ويتكون من خمسة عشر عضوا من بين خبراء التعليم ممن لهم دراية من رئي

 أيمجال تقويم األداء وضمان جودة التعليم فى جميع مجاالته ، وال تتعارض مرال   فيكافية 

ويعين القرار من بين أعضاء المجلس رئيسا وثالث نواب للرئيس، . منهم مع أهداف الهيئة

العالي واألخر لشئون التعليم قب  الجامعي والثالث لشئون التعليم أحدهم لشئون التعليم 

. وتمتد مدة عضوية مجلس اإلدارة ألربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة. األزهري

من نفس القانون على أن لمجلس إدارة الهيئة الحل في أن ( 12)ومن ناحية أخري تنص المادة 

كثر يعهد إليها برفة مسقتة ببعض اختراصاته أو بأداء مهمة يشك  من بين أعضائه لجنة أو أ

 .محددة

 

 : الرؤية

ان تكون الهيئة كياناً لالعتماد في التعليم معترفا به عالميا و مشهودا لقراراته بالمرداقية 

و الموضااوعية و قااادرا علااى تطااوير ذاتااه سااعيا لضاامان جااودة التعلاايم وتحقياال التميااز والتنافسااية 

اته المختلفة على المستوى المحلى واإلقليمي والدولي بما يخادم أغاراض التنمياة لمخرجات مسسس

 .الشاملة ويحافظ على هوية األمة

 

 

 :الرسالة

االرتقاء بمستوى جودة التعليم وتطوير  المستمر واعتماد المسسسات التعليمية وفقاً "

لية لهيكلة ونام وموارد وأخالقيات لمعايير قومية تتسم بالشفافية وتتالءم مع المعايير القياسية الدو

العملية التعليمية والبحث العلمي والخدمات المجتمعية والبيئية، وكسب ثقة المجتمع فى مخرجاتها 

 وتعزيزودولياً، ودعم خطط التنمية القومية الشاملة،  وإقليميالتحقيل الميزة التنافسية محلياً 

 ".المسسساتالمساهمات المعرفية والثقافية والبحثية لهذ  
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 شكر وتقدير
في ضوء أهداف إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد ، والتي ترتكز علي 

األكاديمية القومية وضع اآلليات ومعايير الجودة في مؤسسات التعليم ، جاء وضع المعايير 
، س أولويات الهيئة علي رأفي مؤسسات التعليم العالي للقطاعات األكاديمية المرجعية القياسية 

لذلك تعتز الهيئة . تتمكن مؤسسات من توفيق أوضاعها بما يتناسب مع متطلبات االعتماد ىحت
لمعايير هذا اإلصدار لالقومية لضمان جودة التعليم واالعتماد بأن تقدم للمجتمع األكاديمي 

 . الزراعةلقياسية لقطاع المرجعية األكاديمية القومية 

 

جميع و  فريق العمل ، جودة التعليم االعتماد بالشكر للسادة أعضاء وتتقدم هيئة ضمان
خبراء  وكذلكالعقول والخبراء الذين ساهموا في هذا العمل بالمراجعة والتطوير والتدقيق ، 

ومستشاري الهيئة، وأعضاء مجلس اإلدارة ، ومختلف ممثلي األطراف المجتمعية ، الذين ساهموا 
 .ق أو النقد البناء والذي ساعد على إخراجه في صورته النهائية الحاليةبالفكر أو الرأي أو التعلي

 

التقدير والعرفان للدعم والتأييد غير المحدود الذي و  بخالص الشكر كما تتقدم الهيئة
حظيت به الهيئة منذ إنشاءها من مؤسسات الدولة ، والذي كان خير عون لتحقيق رسالتها 

 . ر التعليم فى مصروتحمل مسئولياتها فى مسيرة تطوي
 

 

 مجدي عبد الوهاب قاسم . د.أ                                                                                 

 

 إدارة الهيئةرئيس مجلس                                                                                   
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 الصفحة العنوان 

 6 مقدمة الدليل 

 2 منهجية العمل 

 00 مقدمة عن التعليم في القطاع الزراعي العالي

 00 المواصفات العامة لخريج كليات الزراعة 

 00 المعايير األكاديمية القياسية المرجعية العامة للتعليم الزراعي العالي 

 08 إلنتاج النباتي برنامج ا

 01 برنامج اإلنتاج الحيواني

 06 وقاية النباتبرنامج 

 01 التصنيع الغذائيبرنامج 

 02 العلوم االجتماعية الزراعيةبرنامج 

 80 التكنولوجيا الحيويةبرنامج 

 88 الهندسة الزراعية برنامج 

 81 الهيكل األكاديمي لبرامج الزراعة

 82 قائمة المصطلحات

 81 مة المراجعقائ
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 مقدمة

، لمساعدة مؤسسات علوم الزراعية اليأتي دليل المعايير األكاديمية القياسية لقطاع  
التعليم العالي العاملة في هذا القطاع في إعادة تخطيط برامجها التعليمية ، بما يحقق األهداف 

التي تستوفي حاجات  المرجوة منها ، وليساعد علي تخريج طالب لهم من المواصفات والجدارات
ويعتبر هذا الدليل . المجتمع ، وليساهموا بفاعلية في خطط التطوير والتنمية االقتصادية لمصر

الراغبة في التقدم لالعتماد من  وجامعة األزهرهو المرشد الرئيسي لمؤسسات التعليم العالي 
 .الهيئة عند إعداد برامجها التعليمية

 
لقياسية الحد األدنى من المعايير الواجب التزام مؤسسات وتمثل المعايير األكاديمية ا 

التعليم العالي بها ، ولمؤسسات التعليم العالي الحرية في أن تتخذ لها معايير أكاديمية أعلي مما 
يئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد بما يتناسب مع رؤيتها و رسالتها ، هوضعتها ال

ئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد لمراجعتها واعتمادها ، شريطة أن يتم عرضها علي الهي
 .وتسمي في هذه الحالة بالمعايير األكاديمية المعتمدة

 
 : هي  ويشمل هذا الدليل عدة أجزاء رئيسية 

  للمجتمعالعلوم الزراعية أهمية قطاع  

 من هذا القطاع  مجاالت عمل الخريجين 

 التخرج  عند لخريجالعامة لمواصفات ال 

  المرجعية العامة لخريج هذا القطاع ، بما تضمه  األكاديمية القياسيةالقومية المعايير
جب أن يكتسبها ي، والتي عامة و  من معارف ومفاهيم، ومهارات ذهنية ومهنية،

 .زراعيمجال الللالخريج أثناء دراسته 

  المرجعية الخاصة  األكاديمية القياسيةالقومية المعايير و عرض لمواصفات الخريجين
وقاية النبات ، التصنيع بسبع برامج هي اإلنتاج النباتي ، اإلنتاج الحيواني ، 

 الغذائي ، العلوم االجتماعية الزراعية ، التكنولوجيا الحيوية ، الهندسة الزراعية

 
، لمؤسسات التعليم العالي  غير ملزمدي، اوينتهي هذا الدليل بوضع تصور استرش 

 لبرنامج التعليميفي اللعلوم يتضمن الهيكل األكاديمي ، التعليم الزراعي ال مجالعاملة في 
 . استرشادا بما هو مطبق في العديد من دول العالم 
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ذ تصدر الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد هذه المعايير بعد أن استوفت   وا 
ساهم هذا الدليل في رفع يلمدني ، ترجو أن آليات عرضها علي المستفيدين النهائيين و المجتمع ا

ساهم بفاعلية في تأهيل يمستوي جودة العملية التعليمة بمؤسسات التعليم العالي ، كما ترجو أن 
 .  مؤسسات التعليم العالي لالعتماد
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 منهجية العمل

 

فة ، تم  للبدء في إعداد أدلة المعايير القومية القياسية في قطاعات التعليم العالي المختل

. دعوة مجموعة من خبراء التعليم لوضع اإلطار العام والعناصر التي يجب أن يتضمنها الدلي 

كما تم دعوة مجموعة عم  من الخبراء من الجامعات الحكومية والخاصة جامعة األزهر في ك  

نهجية العم  وتتمث  م .قطاا من القطاعات األكاديمية ، للبدء في استيفاء األدلة طبقا لرؤية الهيئة

 :في الخطوات التالية

 

 جلسات العصف الفكري -0

،  عقدت الهيئة ورش عم  تم خاللها دعوة مجموعة من الخبراء لتحديد األهداف 

وضع اإلطار ، وكذا  لوضع اإلطار العام والعناصر التي يجب أن يتضمنها الدلي 

 .ألكاديمية القياسيةالزمني للتنفيذ وتوحيد المفاهيم والمرطلحات، الخاصة بالمعايير ا

 

 :مراجعة المعايير األكاديمية القياسية المطبقة عالميا  -2

  التي تردرها قام  مجموعة من الخبراء بمراجعة المعايير األكاديمية القياسية   

الكليات المناظرة هيئات االعتماد العالمية ، والمعايير األكاديمية القياسية المطبقة في 

لمختلفة لالسترشاد، للوصول إلي المستوي العالمي واضعين في جامعات دول العالم ا

 .الهوية المرريةمتطلبات المرحلة ، والحفاظ علي في االعتبار 

 

 :مراجعة المعايير األكاديمية القياسية المتاحة في مصر  -3

قام  اللجنة المشكلة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد بمراجعة 

 –مية القياسية المتاحة والتي تم وضعها من خالل القطاا المخرص المعايير األكادي

وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي ،  –التابع للمجلس األعلى للجامعات 

وأجرت التعديالت المطلوبة طبقا لما تتطلبه الهيئة حتى يخر  الدلي  مستوفيا 

 . لحاجات مسسسات التعليم العالي

 

 عايير إعداد مسودة الم  -1

  

 العرض علي اللجنة الفنية المشكلة من مجلس اإلدارة  -2

تم عرض مسودة المعايير القومية األكاديمية المرجعية القياسية علي اللجنة الفنية 

المشكلة من مجلس اإلدارة للتأكد من استيفاءها للعناصر األساسية المتفل للمعايير ، 

 .وكذا عليها الرياغة الفنية

      

 :المستفيدين النهائيين العرض علي -6

القياسية ، تم المرجعية األكاديمية القومية بعد االنتهاء من وضع مسودة المعايير 

عرضها علي ممثلين من المستفيدين النهائيين ، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات 

التعليم العالي والدولة للبحث العلمي ، ومسسسات األزهر واتخاذ  ر اوزوممثلين عن 

 .   ب تجا  ذلكالمناس
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 :اإلعالن-1

قام  الهيئة بإعالن المعايير األكاديمية التي تم التوص  إليها ، علي موقعها 

لتلقي كافة مالحاات المعنيين من الطالب ،  Naqaae.org.egااللكتروني 

 .وأعضاء هيئة التدريس والمستفيدين النهائيين

 

 :االعتماد-2

الهيئة مناسبا في ضوء التغذية الراجعة تم عرض هذ  المعايير بعد اتخاذ ما رأته 

 .للمعايير علي مجلس إدارة الهيئة لالعتماد

 

 نشر المعايير. 9
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 مقدمة فى برامج التعليم العالى الزراعى : أوال

 

و تهاادف . اآلماان لسنسااان و الحيااوانر الغااذاء يوفتاا يلااإنشاااط اقترااادي كالزراعااة هاادف ت

،  الزراعية األعمالين لتلبية احتياجات المجتمع في قطاا لى تخريج مهنيإ يبرامج التعليم الزراع

التناوا ولحفااظ علاى الماوارد الطبيعياة الممارسات الزراعياة الجيادة لتعزيز مفاهيم  يلإاإلضافة ب

 .بيولوجيال

 

وتهدف المعايير األكاديمية القياسية إلي بناء قدرات الخاريجين الساتخدام العلاوم األساساية 

على دراسة العلوم نولوجيات الجديدة من أج  تنمية زراعية مستدامة ، مرتكزة واالستفادة من التك

   . مجال الزراعة فيو الرياضية و االقترادية واالجتماعية بجانب العلوم التخررية  البيولوجية

 

يتضامن قاد ، ورئيساية  ة فاى سابعة بارامجياالزراعالعلاوم و تمن  درجة البكالوريو  فى 

 :اآلتيةالتخررية كثر من المجاالت أو أالبرنامج واحدا 

  .المحاصي  و البساتين يالنباتي و يضم مجال اإلنتا  .1

 الحيوان والدواجن  إنتا  ليمجاالحيواني و يضم  اإلنتا  .2

 .وقاية النبات .3

  علوم األغذية ويضم مجالي الرناعات الغذائية و تكنولوجيا األلبان .1

 .االقتراد الزراعي واإلرشاد الزراعيالعلوم االجتماعية الزراعية ويضم مجالي  .2

 . التكنولوجية الحيوية .2

 . الهندسة الزراعية .2

 

االحتياجاات الوطنياة لتلبياة لهذ  البرامج القومية القياسية  األكاديميةوقد وضع  المعايير 

ليب و تتي  هذ  المعايير المرونة الالزمة للبرامج االكاديمية لتبنى األساا. المعايير الدوليةمواكبة و

المعاايير األكاديمياة وقاد أولا  . وتطاور المهناةالعلماي ضاوء التقادم فاى و التكنولوجياات الجديادة 

 ،  والتحادث والكتاباة،  مساتمروالاتعلم ال، الذاتياة  اإلدارةاهتماما خاصا بمهاارات القومية القياسية 

 . مهارات القيادةو، نجليزية ص  باللغة االواالتو

 

والمنتجاات الشاركات الزراعياة والتجارياة  فر  العم  فايج هذ  البرام اح لخريجيوتت

 تغذيااةمجاااالت إعااداد الوجبااات وو، ومجاااالت التنميااة الريفيااة ،   اإلعااالمووسااائ  الراايدالنية ، 

التاااارويج و التسااااويل  تمجاااااالو ، لياااا  امختباااارات التحالتجمعااااات الطالبيااااة والمستشاااافيات ، 

 .مراكز البحوث فيالعم  و،  ةالجودمراقبة ، التردير واالستيراد ، ومبيعاتوال

 

 مواصفات الخريج : ثانيا

 : على خريج الزراعة أن يجب

 بدور المهند  الزراعي في المجتمع ووعي  دراية  ياهر .1

 . الموارد الزراعية بكفاءةيدير ويوظف  .2

 الزراعية بكفاءة   يدير األعمال .3

 الزراعة في مجاالت واالقترادية  الفنيةالتكنولوجيات المالئمة لمعالجة المشاك   ستخدمي .1

  بشك  جيد  مهنيةياهر قدراته ال .2

 .حيويالفظ على الموارد الطبيعية والتنوا احي .2

 . االجتماعية ذات الرلة بالزراعةوالوعي بالقضايا القانونية واألخالقية ياهر  .2

 .المستمرالذاتي ولتعلم لمسهال وياهر قدرته علي تطوير أداء   .2

 العم  في المجال البحثيبال االلتحيستطيع  .9
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 المعايير األكاديمية القومية المرجعية القياسية العامة: ثالثا

 رف والفهماالمع -أ

 :على خريج الزراعة أن يكتسب المعارف والمفاهيم التالية يجب

  

 .ذات الرلة بالزراعةالتطبيقية و األساسيةالعلوم   .1

 .دام فى الريفتها شائعة االستخاالمرطلحات الزراعية ومرادف  .2

 .دارة الجودةإوعناصر مفاهيم   .3

 وكيفية التعام  معها العمليات الزراعية فيعناصر المخاطرة تقدير  .1

 .أساليب تداول و ترنيع وإعادة تدوير المخلفات الزراعية .2

 . تخطيط وتنفيذ األعمال الزراعيةأساسيات  .2

  .الكلي والجزئي االقترادأساسيات   .2

المجتمعات الزراعية و عالقتها بالتنمية  ية فيقترادية والثقافاالوالجوانب االجتماعية   .2

 . المستدامة

 . أنامة اآلمان الحيوي في مجال الزراعةوممارسات ضوابط   .9

 الموارد الطبيعيةأساليب الحفاظ علي وحيوي الالتنوا  مفاهيم .10

  .ذات العالقة بالبيئة وصحة اإلنسان المهنة أخالقياتو  التشريعات الزراعية .11

 

 المهارات الذهنية  . ب

 :أن يكون الخريج قادرا علي أن يجب 

 

 .الزراعية تح  المشكالل يانات  البيالحظ ويجمع ويحل .1

 .منطقياستنتا  يرمم ويجري التجارب وير  إلي  .2

 يجمع الدالئ  بهدف تفسير الاواهر وتقدير المخاطر   .3

 . ةالزراعينشأة للم قرى فائدةلبدائ  لتحقيل أاختار أفض  ي .1

 

 المهارات المهنية . ج

 :أن يكون الخريج قادرا علي أن يجب 

 .يطبل الممارسات الزراعية الجيدة لزيادة اإلنتا  الزراعي 

 . ةعلي البيئع الحفاظ ينتج غذاء أمن لسنسان والحيوان م .1

 .يستخدم الموارد الزراعية بطريقة مثلى من أج  زراعة مستدامة  .2

 .الزراعيةات وعيضع موازنة تقديرية للمشر .3

 .يجرى تحلي  للسول المحلي ، ويضع خطط لتطوير األعمال الزراعية .1

 .يخطط في ضوء المتغيرات االقترادية المحلية والعالمية .2

 . والمناطل الحضرية تنمية المجتمعات الريفيةالالزمة لولويات األيحدد  .2

 .ينفذ برامج اإلرشاد الزراعي .2

  محدودة يخطط و ينفذ البحوث فى ظ  إرشادات .2

 

 المهارات العامة. د

 :أن يكون الخريج قادرا علي أن يجب 

   

 . كتابةشفاهة أو  يعرض المعلومات ويفسر الاواهر  .1

 شك  مناسب باللغتين العربية واإلنجليزية يتواص  ب  .2
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 . البيانات والمعلومات يستخدم الوسائ  السمعية البررية المناسبة فى عرض  .3

 . سلوك المجموعات، ويتفهم  فريل يعم  ضمن  .1

 يكتسب المهارات األساسية في اإلدارة   .2

 .كتابة النرو  وتحلي  وعرض البيانات في اآللييستخدم  الحاسب   .2

  .في مجال المهنة يستخدم تطبيقات الحاسب اآللى المتخررة  .2

  . لمعلوماتمردر لتواص  وللتكنولوجيا المعلومات يستخدم  .2

  .، لتطوير المعلومات ومهارات المهنة والمستمر الذاتيلتعلم ااهر قدرات ي .9

 المجموعات بشك  مرض ياهر مهارات قيادة  .10

 

 برنامج اإلنتاج النباتي : رابعا 

 برنامج اإلنتاج النباتيل  مقدمة: أ

 

 المحاصااي إنتااا  مجاااالت لهااذا  البرنااامج  القياسااية المعااايير القوميااة المرجعيااة تغطااى 

باإلضاافة إلاي العلاوم األساساية فاي و.  نباتاات الزيناةو  الفاكهة  و الخضرومحاصي  ،  الحقلية

، وأماراض  ، واالقترااد الترباة  والمياا   و، علوم تربية النبات علي  البرنامج يرتكز الزراعة ، 

التخار  الساتيفاء متطلباات ،  الزراعياة  والهندساة  الريفي ،، ووقاية النبات، و االجتماا  نباتال

 .هذا البرنامج   في

 

ل  اعمااشااركاَت األالعماا  فااى ُن فاار   التوظااف   للخااريجين فااي هااذا البرنااامُج وتَتضاام  

،  التكنولوجياا الحيوياة مختبارات و، والتقااوي والشاتالت  نتاا  الباذورو شركات إ،   الزراعية  

 .يمراكز اإلرشاد الزراع، وحاصالت الزراعية وتعبئة التدريج محطات فرز وو

 

 النباتياإلنتاج برنامج مواصفات خريجي . ب

 : على خريج هذا البرنامج أن يكون قادرا على أن يجب

 

 .التربة  والماء  جودة مواصفات نوعية وللزراعة طبقا ليقترح خطط  .1

 .مرادر الميا  والتربة بكفاءةخدم يست .2

 .زرا تح  أنامة إنتاجية وبيئية مختلفة  ي .3

 .الحاصالت الزراعية حراد  ما بعد فاقد يقل   .1

 

 ياسية المرجعية القومية األكاديميِة القالمعايير . ج

 : أن يكون قادرا على أناإلنتاج النباتي على خريج برنامج  يجب

 

 رف والفَْهماالمع . 0. ج

 :  أن يكتسب خريج برنامج اإلنتاج النباتي المعارف والمفاهيم التالية يجب

ات التشريحية تقسيم المملكة النباتية وتبعية الحاصالت الزراعية لعائلتها والمواصف .1

 .والمورفولوجية للحاصالت الزراعية األساسية 

 .للمحاصي  الزراعيةلى اإلنتا   المثالنمو وظروف والنبات متطلبات  نمو   .2

 .وأهداف العمليات الزراعيةأساسيات  .3

 نام إنتا  الحاصالت الزراعية وعالقتها بالنام البيئة .1

 .وتمنع تدهورهارعاية التربة ، والممارسات التي تحافظ عليه  .2
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أساسيات استخدام المخربات ، والممارسات الجيدة للتسميد ، واالحتياجات السماديه .2

 للحاصالت األساسية

   .المالئمةاالحتياجات المائية للحاصالت الزراعية ، ونام الري والررف   .2

 يفهم أساسيات الهندسة الزراعية وتطبيقاتها في العمليات الزراعية .2

 .ة الحشائش و الحشرات والمسببات المرضيةساسيات مقاومأ .9

 الممارسات الزراعية قب  وبعد حراد الحاصالت الزراعية   .10

 ةعيارالزالقوانين واللوائ  المنامة الستيراد وتردير الحاصالت  .11

  

 الذهنية المهارات . 8.ج

  :قادرا علي أن  برنامج اإلنتاج النباتيأن يكون خريج يجب 

  .تجاري للحاصالت الزراعيةالسنتا   يقترح خططا ل .1

 تطويرها الخطط المناسبة لقترح الزراعية وينشطة األويقيم  يحل ْ   .2

 

 :المهارات المهنية. 3 .ج

 :قادرا علي أن  أن يكون خريج برنامج اإلنتاج النباتييجب 

 .ينمى ويُكثُر المحاصيَ  الرئيسيةَ   .1

 .المالئم لتسميديَْحسُب كمية السماد ويطبل ناام ا .2

 .المالئماالستخدام يْحسُب كمية المبيدات ويطبل ناام  .3

 المناسبة لك  محرول ويختار أسلوب الري المناسب يْحسُب كمية .1

  .د المحاصي  الرئيسية  احريستخدم الطرل المناسبة ل .2

  تهاصالحيفترة جودة وطول ضمان بهدف يُديُر عمليات ما بعد الحراَد  .2

 .ثر الخضرييستخدم زراعة األنسجة في التكا .2

 .ينتخب ويربى محاصي  ذات إنتاجية عالية .2

الفطرية ، والفيروسية الرئيسية الناتجة عن المسببات المرضية أمراض النبات يشخص  .9

 .ة المناسبةمكافحالطرل قيم األخطار  ويُحدد ، ويَ والبكتيرية 

ُم دورة زراعيةَ مالئمةَ للحق    .10  .وللروبة/ يُرم 

 .حرول مايْحسُب تكلفةَ إنتا  م .11

 .فاتالمتكاملة لآلدارة اإل طبلي .12

جودة األراضي  وطبقا للاروف المناخية المحيطة محاصي  األصناف المناسبة من اليختار .13

 .والميا 

 .الميكنة الزراعية المالئمةخدم يست .11

فى الحقَ  أو والتسميد والري ومقاومة اآلفات خف الَ تطعيم، التقليم، ال عملياتيطب ُل  .12

 .  جيدبشك الروبة

  

 والنباتات العطرية نباتات الزينةنتاج إمجال بتوجه مهارات إضافية متعلقة  . أ.3. ج

 .أو الريفية والمسطحات الخضراء للمناطل الحضرية الحدائل مخططات لتنسيل رمم ي. 1

 صاد²耀العطرية أثناء الحراد وما بعد االطبية و للنباتات يحافظ على كفاءة المادة الفعالة  .2

  العطرية  الطبية ومن النباتات  طرل المناسبة الستخال  المادة الفعالةاليطبل . 3

 

 الفاكهةمجال إنتاج توجه بمهارات إضافية متعلقة  .ب.3.ج 

 ينشئ  بساتين الفاكهة.1

 . لزيادة اإلنتا  يطبل طرل تربية ونَُمو األشجار  .2

 .المناسبة لزيادة اإلنتا  نواا الملقحاتيختار أ.3
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 .اإلنسانبما ال يضر صحة  ثمار الفاكهة  لاالصطناعي نضا  إلاطرَل يطبل .1

 

 

 محاصيل الخضرتوجه مجال إنتاج مهارات إضافية متعلقة ب. أج.3.ج 

 .تح  النام التقليدية و غير التقليدية خضروات ال يزرا و ينتج. 1

  .بعد الحراد الخضروات لالستهالكصالحية يوصي بالطرل التي  تطي  . 2

 

 نتاج الحيوانيامج اإلنبر: خامسا

 و الداجنى الحيواني اإلنتاجعن مقدمة  .أ

 لخريجااي برنااامج اإلنتااا مجموعااة المعااارف و المهااارات الالزمااة  األكاديميااةالمعااايير تغطااى 

،  واألماراضوصاحة الحياوان ، والكيميااء الحيوياة ، الوراثاة وم علوتعتبر . و الداجنىأ الحيواني

 خررايةالتالعلاوم والميكنة الزراعياة بجاناب منتجات الحيوانية ، جهيز التداول ووت، واالقتراد 

واصفات م ، ضرورية الستيفاء اإلنتا و الفسيولوجي و التغذية و نام الحيوان تربية مجاالت فى 

 .هذا البرنامجج يخر

و  الحياوانيمشاروعات اإلنتاا  العما  فاي  هاذا البرناامج لخريجاي ومن اهم فر  العم  المتاحة

ومختبارات التكنولوجياا ، عاالف ألومراانع ا ، ومحطات التلقي  االصطناعي،  لتجاريةا الداجنى

 .ومراكز البحوث العلمية،  تجارة األعالفو وفحص ووتحلي  ،  الحيوية

   

  برنامج اإلنتاج الحيواني  مواصفات خريج -ب 

 :قادرا علي أن  حيوانيأن يكون خريج برنامج اإلنتاج اليجب 

 . غير المكثفتح  نام اإلنتا  المكثف أو إلنتا  الحيواني ايدير قطعان . 0

 .و حفظ األصول الوراثيةيطبل تكنولوجيات التناس  فى خطط التربية . 2

 . عتبارات المزرعية االواضعا في االعتبار   للحيوان الوراثييخطط بهدف التحسين . 3

 . ينتج منتجات حيوانيه عالية الجودة. 1

 سس تغذية الحيوان في التغذية التطبيقية للقطعان يستخدم مفاهيم وأ. 2

  .او المشتركة مراض الوبائية او المتوطنةيطبل برامج وقائية لمنع انتشار األ. 2

 

 القومية المرجعية القياسيةالمعايير األكاديمية ج ـ 

 

 والفهم ارف المع. 0.ج

 :  ال بد وأن يكتسب خريج هذا البرنامج المعارف والمفاهيم التالية 

 .العلوم البينية ذات الرلة باإلنتا  الحيواني .1

، نتا  اللبن إو، والنمو ، والهضم ، والتناس  ، الغدد الرماء لعلوم سس الفسيولوجية األ .2

 . واألقلمة

 . الدواجن/ نتا  الحيوانيساسية لنام اإلالمكونات األ .3

،  الدواجن/ ى تغذيه الحيوانالمركبات الغذائية واالحتياجات الغذائية و الممارسات الجيدة ف .1

 .والخطوات األساسية لترنيع األعالف

 ناريات توريث الرفات اإلنتاجية واألساليب الرئيسية للتحسين الوراثي   .2

 اآلثارالرعاية الالزمة للتغلب على و طرل  الرحيلمسكن ا فيالواجب توافرها متطلبات ال .2

 .يةلمناخالسلبية للتغيرات ا

 .انتشار األمراض الوبائية ، والمتوطنة ، والمشتركةومنع علي الخطوات الرئيسية للسيطرة  .2
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 وتداول المنتجات الحيوانيةالدواجن / السليمة لنق  الحيوانات والقواعد األساليب  .2

 الحيوانات والبيئة  متبادلة بينالتأثيرات ال  .9

 لمةاألقواإلنتا   وسلوكيات السلوك الغذائي والتناسلي  .10

 

 المهارات الذهنية . 8.ج

 :قادرا علي أن  حيوانيأن يكون خريج برنامج اإلنتاج اليجب 

 .الدواجن/ يخطط و يقيم مشاريع االنتا  الحيوانى  -1

 . دلةستخر  األيفسر السجالت و ي -2

 . خطة تربية أولية بهدف التحسين الوراثييعد  -3

 . لى حقائل علميهع مستنداُ الداجنى / اإلنتا  الحيوانيقضايا يناقش  -1

 

 المهارات المهنية. 3. ج

  : أن يكون خريج اإلنتاج الحيواني قادرا علييجب 

 . بناء على ماهرها العام و صحتها  دةيالحيوانات و الدواجن الجينتقى  .0

في مجاالت اإلنتا  والتناس   الستخال  األدلة واتخاذ قرار اإلنتا  ويدير سجالترمم ي .8

 . وتغذية الحيوان وصحته

 . إلي مكوناتها الرئيسية مواد العلفيحل    .3

، تبعا للعمر والحالة اإلنتاجية ،  و الدواجنأ /حسب االحتياجات  الغذائية للحيوانات وي .1

 .والتناسلية

    .يكون عالئل اقترادية متزنة .2

ويتخذ اإلجراءات المناسبة  أو الدواجن/مراض الرئيسية فى الحيوان واألتعرف علي ي .2

  .ع انتشارهاحيال من

  .على النحو الرحي منتجاتها يتداول الحيوانات و يتعام  مع  .2

 . الدواجن/ طبل المعايير الدولية للرفل بالحيواني .2

  .يالداجن/ الحيواني نتا  نتا  فى مزارا اإلتكاليف اإليحسب  .9

 .عالفيمار  عمليات تغذية الحيوان وترنيع األ .10

 

 .نتاج الدواجنإجال متوجه ضافية لإمهارات .  أ. 3. ج 

 .يدير مزارا بداري التسمين والبياض و األمهات والجدود واألرانب .1

 وبيض التفريخالمائدة  يدر  و يقيم بيض .2

 .يدر  و يقيم ذبائ  الدواجن  .3

 يدير المفرخات  .1

 

 .مجال اإلنتاج الحيوانيتوجه مهارات إضافية ل .ب. 3.ج

 .ماللبن و اللحم و األغنا إنتا يدير مزارا  .1

 .يدير و يرون المحالب اآللية بطريقة صحيحة .2

 ينشىء العجول الرضيعة بطريقة مناسبة .3

 .يشخص الحم  بالطرل التقليدية و الحديثة .1

 يدر  و  يقيم لحوم وذبائ  الحيوان  .2

 .يدر  و يقيم الروف .2

 يختار المعاملة المناسبة للتغلب علي مشاك  انخفاض الخروبة في الحيوانات المزرعية .2
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 إنتاج األسماك مجالتوجه مهارات إضافية ل.  .3.  

 إدارة المزارا السمكية .1

 يدير ويرون األجهزة والمعدات المستخدمة في المزارا السمكية.2

 األسماك  يدر  و  يقيم .3

 ينشئ ويدير المفرخات السمكية .1

 

 برنامج وقاية النبات: سادسا

 مقدمة عن برنامج وقاية النبات . أ

باين ذلاك علاي أساا  التكاما  و ، النبات من تخررات بينية متعاددة  يتكون برنامج وقاية

فااي هااذا البرنااامج و . والمبياادات ،، والحيااوان الزراعااي ، وأمااراض النبااات  ، الحشاارات  علااوم

لآلفااة ماع أساااليب المكافحااة الزراعيااة   والبيئيااة، البيولوجيااة تتكاما  المعااارف المتعلقااة باالنواحي 

 .أفضا  طارل المكافحاة المالئماة بيئياا واقتراادياميائية وغيرها ، إليجاد الفيزيقية والحيوية والكي

منع انتشار اآلفة ، وتشاخيص وتسكد المعايير األكاديمية القومية القياسية لهذا البرنامج علي طرل 

 .اإلصابة ومعالجة اآلثار الناتجة عن اإلصابة باآلفات

فات، فإن فر  توظاف خريجاي هاذا باإلضافة لمجال العم  في وقاية النبات ومكافحة اآل

اإلنتا  التجااري المكثاف لماواد المكافحاة ، والبرنامج تمتد لتشم  صناعات الكيماويات الزراعية 

، ومعامااا  تحليااا  متبقياااات المبيااادات ، وتجاااارة المبيااادات ، وإنتاااا  العسااا  والحريااار ، الحيوياااة 

 .  ومحطات البحوث الزراعية المتخررة

 

 وقاية النبات برنامج مواصفات خريج . ب

 :قادرا علي أن  وقاية النباتأن يكون خريج برنامج يجب 

  يميز األعراض الناجمة عن اإلصابة بأمراض النبات .1

 يضع الخطط لمنع انتشار اآلفات  .2

 .يبقي اآلفة تح  مستوى الحد االقترادي للضرر .3

 .ئةبما ال يضر البيمراعيا طرل المكافحة المناسبة لمقاومة اآلفات يستخدم  .1

 .يخطط وينفذ برنامج اإلدارة المتكاملة لآلفة  .2

 .يقيم مخاطر المبيدات علي الكائنات غير المستهدفة  .2

  

 القياسيةالمرجعية المعايير األكاديمية القومية . ج

 

 والفهمارف المع. 0.ج

 : المعارف والمفاهيم التاليةبرنامج وقاية النبات أن يكتسب خريج يجب 

 .ألمراض و اآلفاتأسس تقسيم مسببات ا .1

تقسيم ومورفولوجيا و تشري ، وفسايولوجيا اآلفاات وأعادائها الطبيعياة والعواما  الماسثرة  .2

 .علي انتشارها

 عوام  البيئية التي تساعد علي تحول المرض إلي وباء ال .3

 .علي صحة النبات والحيواناآلفات التأثيرات الناجمة عن .1

 .ات األمراض النباتيةأسس المكافحة الحيوية والكيمائية لمسبب .2

 .أساسيات اإلدارة المتكاملة لآلفات .2

 .نح  العس  وديدان الحريرتربية ومنتجات أساسيات  .2

 .أقسام المبيدات و تراكيبها و طرل تأثيرها و أشكال خطورتها .2

 .الممارسات الجيدة لتداول و نق  و تخزين و استخدام المبيدات .9

 تخدام المبيدات ومتبقياتها في المنتجات الزراعية  سالمعايير اآلمان المحلية والدولية  .10
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المعااايير الدوليااة و التشاااريعات و كيفيااة التسااجي  والضاااوابط المتعلقااة بتجااارة وتاااداول .11

 .واستخدام المبيدات

 

 

 لمهارات الذهنيةا. 8.ج

 :قادرا علي أن  وقاية النباتأن يكون خريج برنامج يجب 

 .اآلفة والمرضيستخدم نماذ  المحاكاة للتنبس بحالة .1

 .يخطط ويرمم البرامج الالزمة لح  مشكلة اآلفات .2

 مكافحة المسببات المرضيةو الوقايةطبل طرل ييخطط و .3

 .رمم برامج مكافحة الحشرات الناقلة لامراض النباتيةي .1

 

 المهارات المهنية. 3.ج

 :قادرا علي أن  وقاية النباتأن يكون خريج برنامج يجب 

 

 .فة وعشائر أعدائها الطبيعية من متطفالت أو مفترساتيقدر حجم عشيرة اآل .1

 .المناسبة يطبل طريقة المكافحة الحيوية .2

والبكتيريااة  ةالفطريااالناتجااة ماان مسااببات األمااراض األمااراض الرئيسااية يحاادد مشاااك   .3

 .دارة هذ  المشاك إجراءات إحدد يالمخاطر و، ويقدر والفيروسية 

 . المناسبةيختار ويعاير و يستخدم المبيدات  .1

 .وقاية النبات مستخدمة فييشغ  ويرون اآلالت ال .2

 .المحيطة البيئةالعينات المأخوذة من يقدر متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية و .2

 .يحل  ويدير مشكلة مقاومة اآلفة للمبيدات أو مواد المكافحة األخرى .2

 .بشك  مرض المناح  يستطيع إدارة .2

 .  آفات النح ينتج نح  العس  ويكاف .9

 .وينتج الحريرقز يعتنى بديدان ال .10

 .يتعرف على أعراض التسمم بالمبيدات ويقوم باإلسعافات األولية .11

 .يختبر ويقيم جودة مستحضرات المبيدات .12

 

  التصنيع الغذائيبرنامج : سابعا

 

 التصنيع الغذائيبرنامج علوم عن مقدمة  -أ

وتكنولوجيا الرناعات الغذائية ن رئيسيين هما تخرريواأللبان يشم  برنامج علوم األغذية 

يبني البرنامج علي العلوم األساسية الخاصة بالزراعة إلي جانب علوم الميكروبيولوجيا و  .األلبان

 .لعلوم الهندسيةاتغذية اإلنسان ، ووء ، الكيميا، و

ودة مراقبة جوهيئات ومنامات ، خريج هذا البرنامج فر  العم  فى  مرانع األغذية لو

ومعام  تحلي  ، التموين إدارات و، والجمارك ،  وشركات استيراد و تردير األغذية ، األغذية 

 .، ومراكز البحوث المتخررة األغذية

   

 برنامج التصنيع الغذائي ب ـ مواصفات خريج

 :علي أن اقادر برنامج التصنيع الغذائيأن يكون خريج يجب 

  .هامة لالالز منتجاتالويرنع مختلف األغذية  .1
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 .يطبل معايير ضمان الجودة وسالمة الغذاء .2

 . يقيم األغذية والمنتجات األخرى الالزمة للترنيع باستخدام الطرل الحديثة .3

 .الغذائيةنتجات للميختار ظروف التخزين المناسبة  .1

 . يسيطر ويمنع تلف و فساد األغذية .2

 

 القياسيةالمرجعية القومية  المعايير األكاديمية. ج

 رف والفهماالمع . 0.ج

  : أن يكتسب المعارف والمفاهيم التاليةبرنامج التصنيع الغذائي خريج يجب أن يكون 

الخوا  الطبيعية لمكونات الغذاء والتفاعالت الخاصة بها و كيفية التحكم في هذ   .1

 .التفاعالت

   األغذية حفظالطرل التقليدية للترنيع الغذائي و .2

 .وكيفية الحد من نموهااألغذية و ميكروبات فساد أهم الميكروبات الممرضة  .3

 . مرانع األغذيةفي  مفاهيم إدارة الجودة الشاملة .1

 .أساسيات نق  و تداول المواد الغذائية .2

 .أساسيات العلمية لخطوات ترنيع و طرل حفظ األغذية .2

 .ترنيع األغذية أثناءأساسيات الديناميكا الحرارية و العمليات الميكانيكية  .2

 .األغذيةرائص واستخدامات مواد تعبئة و تغليف خ .2

 .الشروط الرحية لمرانع األغذية .9

 .الخوا  الحسية للغذاء .10

  .الغذاء جودةتشريعات  المنوط بها إصداروالمنامات ، والدولية محلية التشريعات ال .11

 .الغذاء مرانعمخلفات المنتجات الثانوية ومعالجة كيفية إعادة  .12

 

 نيةالمهارات الذه. 8.ج

 :قادرا علي أن  التصنيع الغذائيأن يكون خريج برنامج يجب 

 .الترنيع الغذائييطبل مبادئ اإلحراء و الرياضة في  .1

 .يحدد و يح  مشاك  الترنيع األساسية .2

 

 المهارات المهنية. 3.ج

 :قادرا علي أن  التصنيع الغذائيأن يكون خريج برنامج يجب 

 وجيايحل  الغذاء كيميائيا و ميكروبيول .1

 . الناتجة من عمليات الترنيع هايحدد مشاك  تخزين الغذاء و مسببات .2

 .المناسبة لاغذية المرنعة العبواتيختار  .3

 .األساسية معدات ترنيع األغذيةشغ  ي .1

 .طرل الترنيع المثلى لاغذية المختلفةطبل ي .2

 . يراقب الشروط الرحية عند نق  و تسليم الغذاء .2

 .اغذيةل تركيز والتجفيفالتخمر و ال طبل طرلي .2

 .يسيطر على عمليات التلف و الفساد التي تحدث للمواد الغذائية الخام و المرنعة .2

  .يكشف غش األغذية .9
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 .اختبارات التحكيم الحسي لاغذيةيرمم و ينفذ  .10

 .يطبل معايير الجودة ويتأكد من سالمة الغذاء .11

 

 األلبانتكنولوجيا لتوجه  إضافيةمهارات . أ. 3.ج

 امحليالمعروفة نع منتجات األلبان ير .1

 .يحسب و يكون مخاليط المثلجات اللبنية .2

 .يقيم منتجات األلبانيحكم و .3

 

 لصناعات الغذائيةتوجه اضافية لإمهارات  . ب. 3.ج

 .يدر   و يقيم منتجات اللحوم و األسماك .0

 يرنع منتجات الحبوب .2

 .يرنع زيوت الطعام و منتجاتها .3

 .يرنع الفاكهة و الخضر .1

 

 الزراعيةالعلوم االجتماعية برنامج  :ثامنا

  عن برنامج العلوم االجتماعية الزراعية مقدمة . أ
و  الزراعياالقتراد ما هان رئيسي تخرراناالجتماعية الزراعية علوم يتضمن برنامج ال

و تشم  المجاالت الرئيسية للدراسة فى هذا البرنامج . الريفيوالمجتمع  الزراعياإلرشاد 

، وسلسلة القيمة للمنتجات الزراعية ، وسلوك المستهلك ،  اإلنتاجيةلوحدة اقتراديات ا

 .الزراعيوخرائص وديناميكية المجتمعات الريفية، وتقنيات اإلرشاد 

ويستطيع خريجي هذا البرنامج الحرول على فرصة عم  فى العديد من المجاالت منها 

واألعمال التجارية ، لزراعية والتجارة الخارجية ا،  الريفيالبنوك ومسسسات اإلقراض 

والمنامات اإلرشادية  ، والخدمات االستشارية، وتسويل وتوزيع المنتجات الزراعية ، الزراعية 

 .المدنيومنامات المجتمع ، والتعاونيات ،  ووسائ  اإلعالم ، 

 

 :االجتماعية الزراعية العلوممواصفات خريج برنامج  . ب

 : قادرا علي جتماعية الزراعيةالعلوم االيجب أن يكون خريج برنامج 

 .يتخذ القرار فى ضوء المتغيرات االقترادية واالجتماعية .1

 .يتنبأ بالتداعيات المحتملة للتغيرات االقترادية واالجتماعية .2

 .مختلف فئات المستفيدين النهائيين إلى التطبيقي العلميينق  وينشر نتائج البحث  .3

 

 عية القياسية المعايير القومية األكاديمية المرج . ج

 :والفهمارف المع. 0.ج

 :المعارف والمفاهيم التاليةبرنامج العلوم االجتماعية الزراعية أن يكتسب خريج يجب 

 .ظ  تراكيب سوقية مختلفة فيأساسيات سلوك المستهلك و المنتج  .1

 .وتحلي  اإلدارة المزرعية اإلنتا أساسيات اقتراديات  .2

 .ار مدخالت و مخرجات اإلنتا أسع فياستجابة المنتج للتغيرات  .3

 .تقنيات تحلي  االستثمار وتحلي  الجدارة االئتمانية .1

 .الحاضرة و المستقبلية للسلع الزراعية األسوالمالم  وديناميكية عم   .2
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يفهم المراح  المختلفة لتحلي  سلسلة القيمة وعالقتها بتسويل المنتجات و تخطيط  .2

 .األعمال

مزرعية وإعداد القوائم المالية للمزارا ومنشآت األعمال إمساك السجالت والدفاتر ال.2

 .الزراعية

 .أساليب البحث فى المجاالت االقترادية واالجتماعية الزراعية .2

 .ساسيات أساليب التحلي  الكمى للاواهرأ .9

 .سس ترميم وتنفيذ وتقييم البرامج اإلرشاديةأ .10

 .أساليب تنمية وتطوير الموارد البشرية.11

 .الثقافيات الريفية وديناميكياتها وأساليب التغيير تركيب المجتمع .12

 .ساسيات قيا  احتياجات المجتمع وكيفية إجراء تحلي  الموقفأ .13

 

 المهارات الذهنية. 2. 

 : أن يكون قادرا علي العلوم االجتماعية الزراعيةيجب علي خريج برنامج 

  .ترادية للمنشأةالفنية ونايرتها االق يميز بين العوام  المسئولة عن الكفاءة .1

  .والمنتجات  اإلنتا لمستلزمات  ألسعريه تحديد العوام  المسئولة عن التغيرات .2

 

 :المهارات المهنية. 3.ج

 :أن يكون قادرا علي العلوم االجتماعية الزراعيةيجب علي خريج برنامج 

 .يطبل تقنيات التحلي  االقترادي ـ االجتماعي بكفاءة .1

 .وح االقترادية الزراعية والمعاينة اإلحرائيةيقترح ويرمم وينفذ المس .2

 .بكفاءة اإلحرائييستخدم حزم البرامج الجاهزة للتحلي   .3

 

 :الزراعياالقتصاد وجه مهارات إضافية لت. أ.3. 

 .خطة أعمال لمزرعةرمم ي .1

 .زراعييجرى تحلي  التكاليف والعائد لمشروا  .2

 .ائد المترتبة على ك  بدي يحسب البدائ  االئتمانية لالستثمار وتقدير الفو .3

 .التجارية الزراعية األعماليطور خطط للتسويل للمشروعات و  .1

 .، ويحدث البيانات التمويلية ضع ناام لمسك الدفاتر للمشروعات الزراعية  .2

 .يتفاوض مع جهات الشراء والبيع للمستلزمات والمنتجات .2

 يتفهم ويتعام  مع سلوكيات المنتج والمستهلك .2

 

 :الزراعياإلرشاد وجه مهارات إضافية لت. ب.3. 

 .يخطط لتنمية المجتمعات الريفية وفل القواعد العلمية والتكنولوجية المناسبة. 1

 .يجرى تحلي  موقف وتقدير االحتياجات الريفية. 2

 .زراعي إرشادييرمم برنامج . 3

 .وفقا الحتياجات المجموعات المستهدفة  يقيم االحتياجات التدريبية. 1

 .يرمم برنامج تدريبي وفقا الحتياجات المجموعات المستهدفة .2

 .يبسط النواتج البحثية . 2

 .إعادة صياغة المشاك  الحقلية بأسلوب علمي. 2
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 برنامج التكنولوجيا الحيوية: تاسعا

 برنامج التكنولوجيا الحيوية  عنمقدمه  . أ

الوراثة و الكيمياء الحيوية و  تغطى  المعايير األكاديمية لهذا البرنامج أساسيات علوم 

كما يحتا  هذا البرنامج الى دراسة  علوم النبات و الحيوان و الحشرات بجانب . الميكروبيولوجيا

 .البساتين و المحاصي  لبناء قدرات الخريج علومو، زراعة األنسجة و تربية النبات والحيوان 

عم  في المسسسات اإلنتاجية ويمكن لخريج برنامج التكنولوجيا الحيوية أن يلتحل بال

الزراعية و مرانع األدوية و بنوك الجينات و شركات تكنولوجيا البذور و مرانع األغذية و 

 . األعالف و معام  التكنولوجيا الحيوية و معاهد البحوث

  

 مواصفات خريج التكنولوجيا الحيوية   . ب

 : أن يكون خريج برنامج التكنولوجيا الحيوية قادرا علي أن يجب

 . يستخدم  وسائ  التكنولوجيا الحيوية في تحسين السالالت النباتية و الحيوانية  .1

 .المختلفة للبيولوجيا الجزيئية في برامج تنمية اإلنتا  الزراعيالتقنيات يوظف  .2

 .يدمج  المعارف و الطرل التي تمكنه من إنتا  كائنات محور  وراثياً  .3

 في الرناعات الزراعية والمحافاة علي البيئة يستخدم تطبيقات التكنولوجيا الحيوية .1

  .أنامة األمان الحيوي في إنتا  الكائنات المعدلة وراثياً يتبع .2

    

 

 المعايير األكاديمية لبرنامج التكنولوجيا الحيوية . ج

 :أن يكتسب خريج برنامج التكنولوجيا الحيوية المعارف والمفاهيم التاليةيجب 

 

 رف والفهم االمع. 0.ج 

 .العلوم البينية ذات العالقة بالتكنولوجيا الحيوية .1

 . البيئة المحافاة علي الزراعة وتطوير استخدامات التكنولوجيا الحيوية في  .2

 .تقنيات مزارا األنسجة و تطبيقاتها  .3

 . تعدي  الناام الوراثي للكائناتالمادة الوراثية في  تقنية تحوير .1

 .مات و المعلوماتية الحيويةالجينوميات و البروتيوعلوم مبادئ  .2

 .والنباتاتيفهم العمليات و الطرل التي تستخدم في التكنولوجيا الحيوية للحيوانات  .2

 . والسيطرة عليهاأسس استخدام التكنولوجيا الحيوية في تشخيص أمراض النبات  .2

 . طرل أنتا  النواتج البيولوجية الثانوية باستخدام المفاعالت البيولوجية  .2

 .  ، وإنتا  مواد غذائية آمنةالتكنولوجيا الحيوية في الرناعات الغذائية  أهمية .9

 . أسس اإلصابة باألمراض و أنتا  نباتات خالية من الكائنات الممرضة  .10

 . دور التكنولوجيا الحيوية في أنتا  المخربات و المبيدات الحيوية  .11

 . ية أسس التكنولوجيا الحيوية في المحافاة علي األصول الوراث .12

المعايير القياسية الدولية فيما يختص بالجوانب األخالقية و االجتماعية الستخدامات  .13

 . التكنولوجيا الحيوية 

 .اقتراديات تطبيل التكنولوجيا الحيوية  .11

 

 المهارات الذهنية. 8.ج

  :يجب أن يكون خريج برنامج التكنولوجيا الحيوية قادرا علي

  كائنات محورة وراثيا يختار الطريقة المثلي إلنتا   .1

 . يقيم دور التنوا الوراثي في عمليات التطور.2

 . استخدام طرل المعلوماتية الحيوية في تحلي  نتائج التكنولوجيا الحيوية  .3
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 المهارات المهنية  . 3. ج

 :يجب أن يكون خريج برنامج التكنولوجيا الحيوية قادرا علي

 . ائنات المختلفة يشارك في فرل العم  لنق  الجينات في الك .1

يقدم الدعم التكنولوجي لح  المشاك  التي تطرأ عند استخدام التكنولوجيا الحيوية في  .2

 . الزراعة

 .يستخدم التكنولوجيا الحيوية في تنفيذ خطط التحسين في النبات و الحيوان  .3

 . يطبل التكنولوجيا الحيوية في معالجة التلوث البيئي  .1

 .تشخيرية لرسم بروتوكوالت تحقل األهداف المرجوةيستخدم البحوث والطرل ال .2

 . يستخدم األدوات التكنولوجية في إنتا  المركبات الثانوية ذات القيمة البيولوجية .2

 . استخدام المرقمات الجزيئية في برامج االنتخاب لك  من النبات و الحيوان  .2

 .  يستخدم زراعة  األنسجة في اإلنتا  التجاري للسالالت النباتية .2

يطبل أسس الوراثة الجزيئية في معالجة المادة الوراثية للكائنات الدقيقة المستخدمة في  .9

 . مجاالت تكنولوجيا األغذية و األعالف و أنتا  المخربات و المبيدات الحيوية 

يطبل الطرل المعملية المناسبة للتعام  اآلمن مع العينات البيولوجية سواًء من حيث  .10

 . ين أو عند التخلص منها التداول أو التخز

 . ينتج النواتج الثانوية باستخدام المفاعالت الحيوية  .11

 .التعرف علي الكائنات المعدلة وراثياً  .12

  

 برنامج الهندسة الزراعية : عاشرا

  عن برنامج الهندسة الزراعية مقدمة. أ

 

المراح  المختلفة  يهتم برنامج الهندسة الزراعية باالستخدام السليم للمعدات المستخدمة في

و يقدم البرنامج باإلضافة الى العلوم  األساسية و التطبيقية . من نام االنتا  و الترنيع الزراعي

فى الهندسة والزراعة مقررات محددة   تغطي تخررات الطاقة الزراعية واآلالت والترنيع 

مبانى الزراعية الغذائى و هندسة ما بعد الحراد وهندسة الري والررف الزراعى وهندسة ال

 .وهندسة البيئة الحيوية

وشركات ، لخريجي هذا البرنامج فر  للعم  في محطات الميكنة الزراعية  حويتا

ومحطات حراد وتدريج المحاصي  ،  الزراعيومشاريع الري والررف  األراضي ،استرالح 

غذية و ومرانع األ،  وتوكيالت بيع اآلالت الزراعية ، وشركات اإلنشاءات الزراعية ، 

 . األعالف

 

 ب مواصفات خريجي الهندسة الزراعية

  : أن يكون خريج برنامج الهندسة الزراعية قادرا علييجب 

 . الزراعية الميكنةمحطات  إدارة. 1

 . الزراعينامة الري والررف يانة أ  وصيشغتر ويطوت. 2

 . لمجمعات الزراعية ـ الرناعيةنشاء اط إليخطت. 3

 . بكفاءة مائيةيدير الموارد ال. 1

  .يتعام  مع اآلالت والمعدات واألدوات بطريقة آمنة. 2

 .بتشييد المباني الزراعية يدير العمليات المرتبطة. 2

 

 المعايير القومية األكاديمية المرجعية القياسية . ج
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  والفهمارف المع. 0. ج 

 :اليةأن يكتسب خريج برنامج الهندسة الزراعية المعارف والمفاهيم الت يجب
 . للتحوي  بين وحدات القيا  األساسيةالمبادئ   .1

 . مبادئ بيولوجيا النبات والحيوان  .2

 .نتا  الزراعيإلنام ا  .3

 . الميكنة الزراعية أساسياتوتطبيقات الهندسية القواعد   .1

 . ومرادر الطاقة المتجددة ةوغير التقليدي ةمفاهيم الطاقة التقليدي  .2

 . الهندسية يا مفاهيم وسائ  و أجهزة الق .2

 . عمليات تشغي  المعدات الزراعية بطريقة آمنه .2

 . أساسيات مكونات النام الهيدروليكية .2

 .مكونات المباني وأنواا مواد البناء  .9

 أساسيات علوم المساحة  .10

 أساسيات إنشاء اآلبار وطرل صيانتها وأنامة الري ، واستخداماتها المثلي .11

 

 المهارات الذهنية. 8.ج

  :يكون خريج برنامج الهندسة الزراعية قادرا علييجب أن 
 . المستهدفة تناسب احتياجات  التياختيار المعدات الزراعية  .1

  . وأداء المعدات واآلالت الزراعية، ميم اترالتقييم  .2

 .الهندسية باستخدام الرياضيات والعلوم ذات الرلةاآلالت يح  المشاك   .3

 . ينا بالدلي  االسترشادييشخص أعطال المعدات الزراعية مستع .1

 .يقدر فقد المحرول فى عمليات الحراد .2

 

 المهارات المهنية . 3.ج

 :يجب أن يكون خريج برنامج الهندسة الزراعية قادرا علي

المناسبة لنوا والمرشحات  والشحوم الهيدروليكيةالوقود والزيوت والسوائ   يختر .1

 .الخدمة

  .دوات الورشةأ يختر ويشغ  بأمان المعدات الزراعية و .2

 . والمواد القابلة لالشتعال وفقا إلرشادات المنتج ةيتداول الكيماويات الخطر .3

 .يستفيد من كتيبات وكتالوجات الخدمة و التشغي  فى اداء العم  .1

  .جهزة القيا  ويعرض النتائج المستخلرةأاستخدام  .2

 .ر نام الرييرمم وينفذ ويدي .2

  .ية ذات الرلة بالتخرصيجرى التجارب المعملية و الحقل .2

  .يرمم المباني الزراعية .2

 .يختار مواد البناء المناسبة للمنشئات الزراعية .9

 .يرمم و يجمع مكونات وقطع لناام ما .10

 . الزراعييختبر أداء نام ميكنة االنتا  و الترنيع  .11

 .اآلالت يفكك ويجمع أجزاء .12

  .و الرش والحراد  والحرث يضبط ويعاير اآلالت من حيث معدالت الزراعة والتسميد .13

  .يجري عمليات الرفع المساحي للمناطل المستهدفة .11

 .يستطيع المشاركة في عمليات إنشاء اآلبار ، ويقوم بالمهام المحددة له .12

 .يختر ناام الري المناسب لطبيعة التربة ونوا المحرول  .12
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 الهيكل األكاديمي لبرامج الزراعة 

 .ل التالي هو مجرد دلي  استرشادي غير ملزم للجامعات المقترحة في الجدو نسبأن ال

 مجال الدراسة م

 

 التوصيف )%(المدي 

 –الحيوان الزراعي  –النبات  –الطبيعة  –الكيمياء    32-30  العلوم األساسية  1

 الرياضيات –اإلحراء  –الوراثة  –الفسيولوجي 

العلوم اإلنسانية  2

 واالجتماعية 

اإلدارة  –اللغة اإلنجليزية  –االجتماا  –االقتراد  12 – 2

 التواص  –

 العلوم التخررية  3

  

 تختلف طبقا للبرنامج العلمي 12 -  10

 التدريب الميداني 1

  

 التدريب الميداني ومشاريع التخر   2 – 2

تكنولوجيا  2

 المعلومات 

تطبيقات  –أساسيات تكنولوجيا المعلومات  2 – 3

 ي المهنةتكنولوجيا المعلومات ف

 *متروكة للكليات  2

 

2 - 2  

   

 .نسبة متروكة للكليات الستيفائها طبقا لرسالتها ومتطلباتها*
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 المستخدمة في الدليل  المصطلحات العلمية

 مؤسسة التعليم العالي : 

الكليات هي الكليات  أو المعاهد العليا التابعة  لوزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي  أو 

 .التابعة لجامعة األزهر ، والتي تقدم برامج تعليمية في مجال التعليم الزراعي

 

 االعتماد: 

يقرد به االعتراف الذى تمنحه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد للمسسسة التعليمية 

اً للمعايير المعتمدة إذا تمكن  من اثبات أن لديها القدرة المسسسية، وتحقل الفاعلية التعليمية وفق

 .والمعلنة من الهيئة، ولديها من األنامة المتطورة التى تضمن التحسين والتعزيز المستمر للجودة

 

  المعايير األكاديمية القومية القياسية(NARS :) 

المعايير األكاديمية للبرامج التعليمية المختلفة والتي أعدتها الهيئة باالستعانة بخبراء متخررين 

 .وتمث  هذ  المعايير الحد األدنى المطلوب تحقيقه لالعتماد. ين لمختلف قطاعات المستفيدينوممثل

 

 المعايير المعتمدة: 

المعايير األكاديمية القياسية والتي تتبناها المسسسة وتعتمد من الهيئة بشرط أن يكون مستواها 

 .أعلى من الحد األدنى للمعايير األكاديمية القومية القياسية

 

 اصفات الخريج مو : 

مجموعة من الرفات الناتجة من اكتساب المعارف مع المهارات عند دراسته لبرنامج دراسي 

 .معين توض  ما يجب أن يترف به الخريج عند االنتهاء من دراسة البرنامج

 

  البرنامج التعليمي: 

يم الالزمااة تتضامن المنااهج والمقاررات واألنشااطة التاي تكساب الطالاب المعرفااة والمهاارات والقا

 .لتحقيل أهداف تعليمية مخططة، وفي تخرص دراسي محدد

 

  األطراف المجتمعية: 

كافة األفراد والمسسسات والجهات التي لها اهتمام مشروا أو مرلحة ما أو تتحم  مخاطر ناتجة 

ويقرد بهم بالنسبة للمسسسة التعليمية برفة عامة . تبعا للسيال  إليهعن الموضوا المشار 

وأولياء األمور، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والعاملين بالمسسسة، وممثلي ، الطالب

النقابة المهنية المرتبطة ببرامج المسسسة، وأفراد و مسسسات المجتمع المدني التي تتعام  مع 

و يقومون بتوفير أماكن للتدريب، أو يشكلون المجتمع أالمسسسة سواء كمستهلكين لخدماتها، 

 .سسسة جغرافياً المحلي للم
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 المهارات الذهنية 

يعم  فيها الخريج ذهنه اعتمادا علي المعارف والمفاهيم والمهارات لمهارات التي اهي 

 .المهنية التي اكتسبها أثناء الدراسة لتحقيل هدف معين

  

المهارات المهنية 

مار  ، والتي يستطيع معها الخريج أن ي هي مجموعة المهارات ذات العالقة بالمهنة

 . مهنته  بأق  قدر من المخاطر

 

 لمهارات العامةا 

م أثناء بأداءهوهي المهارات الواجب توفرها في الخريجين والتي تتي  لهم االرتقاء 

وتضم . ممارسة المهنة ، أو تساعدهم علي تغيير توجهاتهم طبقا لمتطلبات سول العم 

، استخدام تكنولوجيا المعلومات هذ  المهارات أربع مجموعات رئيسية هي اللغة األجنبية 

وتحدد المسسسة التعليمية الحد األدنى الواجب  .، واإلدارة اآلخرين، التواص  مع 

     . استيفاء  أثناء الدراسة من ك  من هذ  المهارات طبقا لرسالتها
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