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  برنامج االراضى والمياه: ثامنا 

 إلى وباإلضافة ،االراضى والمياه مجاالت البرنامج لھذا القياسية المرجعية القومية المعايير غطىت
 المياهوعلوم  األراضيعلوم  على في بناءه األكاديمي يرتكز البرنامجو الزراعة، في األساسية العلوم

 في التخرج متطلبات الستيفاء الريفي، واالجتماع ،النباتي واإلنتاج واالقتصاد، ،الزراعيِة  والھندسة
  .البرنامج ھذا

استصالح االراضى وشركات  شركات في العمل البرنامج ھذا في للخريجين التوظف فرص وتتضمن
والصرف ومراكز  الرياألسمدة العضوية والمعدنية ومعامل تحليل االراضى والمياه ومشاريع 

 ية والخاصةالجھات الحكوم في األبحاث

   االراضى والمياه برنامج خريجي مواصفات .١

 االراضى والمياه برنامج خريج يكون أن يجب الزراعة كليات لخريجي العامة المواصفات جانب إلى
  :أن على قادًرا

لھا تحت الظروف  المناسب الزراعي االستخدام أنماطتحديد و التربة والمياهخصائص  يقيم - ١
  .البيئية المختلفة

   .وزراعة مستدامة جل بيئة نظيفةأمن تلوث من التدھور والمياه من الالتربة على  ظيحاف - ٢

أنماط تحديد ألراضي واتقسيم  حصر والمناسبة لتكنولوجيا الوالعلمية سس األ يستخدم - ٣
   .ستخدامھاا

 .إدارة مشروعات استصالح و استزراع األراضي في يشارك - ٤

  .ترشيد استخدامھاعلي أن يعمل الموارد المائية و يشارك في إدارة - ٥

  :والفھمالمعارف  -٢

ألراضي ايجب أن يكون خريج برنامج  الزراعة كليات لخريج العامة والمعارف الفھم جانب إلى
  :أنقادراً علي والمياه 

 .ويحدد خواصھا نظريات نشأة وتكوين األراضييناقش  -١
 عالقة التربة بالماء والنباتيتفھم  -٢
اضي والتربة الزراعية والعوامل المؤثرة علي الخصائص العامة لألريتعرف علي  -٣

 .خصوبتھا

  أسس استصالح األراضي واستزراعھايتعرف علي   -٤



٢  

  .م المخصباتااستخدتغذية النبات وأسس يفھم  - ٥

 .الزراعيةاالحتياجات المائية للحاصالت يحدد  - ٦

  .  الحقلينظم الري والصرف إدارة يتعرف علي   - ٧

 .استصالح و استزراع االراضى في الميكنةأساسيات يتعرف علي  - ٨

 األراضي الھامشية والمياهاستخدام صيانة التربة وممارسات و يتعرف علي أسس -٩
 .منخفضة الجودة

أنماط إعداد خرائط التربة و الحديثة في تقنياتاستخدام الأسس يتعرف علي  -١٠
  .استخدامھا

   :المھارات الذھنية -٣

يجب علي خريج برنامج كليات الزراعة  خريج يكتسبھا أن يجب التي العامة الذھنية المھارات جانب إلى
  :أن المياه أن يكون قادرا عليألراضي وا

 لتصنيف األراضياالراضى  طبقا للنظام العالمي  يصنف -١

  الفنيةدراسات ال في ضوء لالستصالحالمناسبة  برامجال يختار -٢

  إزالة أسباب التلوثطرق  ويحددتلوث التربة والمياه  أسباب يحلل -٣

  ألرضية والمائية ارد الموا إلدارةالطرق المناسبة والبديلة   اريخت -٤

بناءا على المحصول و التربة  و  المناسبةو الصرف  الريو التسميدبرامج  يقترح -٥
     البيئة المحيطة

   المھارات المھنية -٤

ألراضي ايجب علي خريج برنامج  الزراعة كليات لخريجي العامة المھنية المھارات جانب إلى
   :أن المياه أن يكون قادرا عليو

  ألسمدة اة والنبات والمياه و الترب يحلل -١

  .والحاصالت الزراعية أعراض نقص العناصر الغذائية علي المحاصيل يشخص -٢

  . المختلفةتسميد لنظم ا يطبق -٣



٣  

  .األراضياستصالح واستزراع  مجال في التقنيات الحديثة يستخدم -٤

  برامج استصالح األراضي يطبق -٥
 االراضىاستزراع  فيمنخفضة الجودة لمياه ا يستخدم -٦
 .يقترح نظم إلدارة الموارد المائية ويعمل علي ترشيد استخدام المياه -٧
  المتبع الريطبقا لنظام  الريجداول  يطبق  -٨
  االراضىزراعة استصالح و برامج  فيالمعدات الزراعية المناسبة  يستخدم -٩

  

  العامة واالنتقاليةالمھارات  .٥

  صة بخريج كليات الزراعةنفس المھارات الخا .١

  

  

  


