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١ 
 

 تقديم

قومية في تطوير التعليم واالرتقاء بجودته، أصدر استجابة لالحتياجات ال

م ٢٠٠٦لسنة ) ٨٢(محمد حسني مبارك القرار الجمهورى رقم / السيد الرئيس

كما أصدر سيادته القرار . بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

وفي ضوء تكليفات . م متضمنا الالئحة التنفيذية للهيئة٢٠٠٧لسنة ) ٢٥(رقم 

التي تتضمن وضع السياسات الالزمة لضمان جودة التعليم، واتخاذ ،الهيئة 

اإلجراءات الكفيلة باعتماد مؤسسات التعليم في مصر، قامت الهيئة بتصميم وإعداد 

المعايير االكاديمية القياسية القومية الالزمة للتقويم واالعتماد، مسترشدة بالتجارب 

  .مصريةالعالمية، مع الحفاظ على الهوية ال

وفي ضوء المتغيرات العالمية واإلقليمية، وما واكبها من تغيير في المفاهيم 

ي العمود الفقري  االقتصادية واالجتماعية، والذي لم  تعد فيه الموارد الطبيعية ه

، بل جاء اقتصاد المعرفة ليساهم  كركيزة رئيسية في خطط التنمية الوحيد للتنمية

حد مقومات التنمية المستدامة، وضمانة أساسية ألمن أو التطوير، يأتي التعليم ك

جودة عالية وفقاً لمعايير باألمر الذي يتطلب منا تعليماً متطوراً يتسم  .األمم

قياسية، ونظم حاكمة ومستمرة لقياس وتقويم الممارسات الفعلية للمؤسسات 

 .التعليمية
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٢ 
 

بداع ويهتم التعليم الجيد في عصر المعرفة بتشجيع الطالب على اإل

تطوير  يستوجبمما ولوجيا، والتعلم الذاتي المستمر واالبتكار، واستخدام التكن

المؤسسات التعليمية من خالل النهوض بقدراتها المؤسسية، وفاعليتها التعليمية،   

توجيه البرامج والمقررات الدراسية لتنمية المعارف والمهارات، التي تتوافق مع  و

الخريج المرونة الكافية، التي تمكنه من مواكبة  متطلبات سوق العمل، وإكساب

  .التغيرات المستقبلية

وفي ضوء ما سبق، قامت الهيئة بإعداد نظام متكامل لضمان الجودة       

والتطوير المستمر للتعليم في مصر، وإعداد مجموعة من األدلة الخاصة بالمعايير 

تلفة ـ للمساعدة في بناء القومية األكاديمية القياسية في قطاعات العلوم المخ

البرامج التعليمية في مؤسسات التعليم العالي  في مصر، مستعينة بممثلين عن 

 .المستفيدين النهائيين، واألطراف المجتمعية ذات العالقة بتطوير التعليم

  

  الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
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٣ 
 

  شكر وتقدير

تعليم واالعتماد بالشكر والتقدير لكل تتقدم الهيئة القومية لضمان جودة ال

فرق العمل، من السادة أعضاء هيئة التدريس، وخبراء التعليم، وممثلي القطاعات 

المستفيدة، لما بذلوه من جهد في وضع المعايير القومية األكاديمية القياسية 

  . للمجاالت التعليمية المختلفة

لص الشكر والتقدير وال يسع الهيئة في هذا المقام إال أن تتقدم بخا

سات الدولة والعرفان للدعم والتأييد غير المحدود، الذي حظيت به الهيئة من مؤس

، والذي كان خير عون لتحقيق رسالتها، وتحمل مسئوليتها في التشريعية والتنفيذية

  . مسيرة تطوير التعليم في جمهورية مصر العربية

التقدير لجميع الخبراء، كما ال يسع الهيئة إال أن تتقدم بخالص الشكر و

ر مجلس ، وتخص بالشكعمل بالمراجعة والتطوير والتدقيقالذين ساهموا في هذا ال

، الذين شاركوا بالرأي أو إدارة الهيئة ومستشاريها، ومختلف األطراف المجتمعية

  . التعليق أو النقد البناء حتي يصل الدليل إلى صورته النهائية

  سممجدي عبد الوهاب قا. د.أ    

  رئيس مجلس إدارة

  الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد  
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٤ 
 

  أهداف الدليل

يهدف هذا الدليل إلي مساعدة قطاع عريض من العاملين والمستفيدين من 

  :التعليم العالي في فروع العلوم المختلفة  وباألخص

 في بناء برامجها، على النحو الذي يساعدها في مؤسسات التعليم العالي .١

  .تحقيق أهدافها التعليمية لمرحلة البكالوريوس، والتقدم لالعتماد

في بناء البرامج التعليمية والمقررات  السادة أعضاء هيئة التدريس .٢

الدراسية، وتحديد المستهدف من التعليم، كما توفر قواعد لمقارنة 

  . المكتسب من التعليم بالمستهدف

ت العلوم، التى يقوم الطالب في التعريف بطبيعة الدراسة ومجاال الطالب .٣

بدراستها خالل تعليمة الجامعي، كما تتيح له فرصة التعّرف علي مجاالت 

  . العمل المستقبلية بعد التخرج

من خالل تعّرف مواصفات الخريج  المستفيدون من المخرجات الجامعية، .٤

في كل قطاع تعليمي، وكذلك مجموعة الجدارات الخاصة بالخريجين 

  .  الدراسةوالمكتسبة من 

من خالل التعّرف علي مستوى الخريجين وجدارتهم بما  المجتمع المدني .٥

  . يسهم في استعادة ثقة المجتمع المدني في التعليم العالي
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٥ 
 

  إعداد الدليلمنهجية 
للبدء في إعداد أدلة المعايير القومية االكاديمية القياسية في قطاعات التعليم 

من خبراء التعليم لوضع اإلطار العام  العالي المختلفة، تمت دعوة مجموعة

كما تمت دعوة مجموعة عمل من . اصر التي يجب أن يتضمنها الدليلوالعن

الحكومية، والخاصة، وجامعة األزهر في كل قطاع من  :الخبراء من الجامعات

وتتمثل منهجية . القطاعات األكاديمية، للبدء في استيفاء األدلة طبقا لرؤية الهيئة

  : لخطوات التاليةالعمل في ا

  :جلسات العصف الفكري -١

جموعة من الخبراء لتحديد عقدت الهيئة ورش عمل، تم خاللها دعوة م 

، وكذا ناصر التي يجب أن يتضمنها الدليل، ولوضع اإلطار العام والعاألهداف

وضع اإلطار الزمني للتنفيذ، وتوحيد المفاهيم والمصطلحات، الخاصة بالمعايير 

 . اسيةاألكاديمية القي

  :مراجعة المعايير األكاديمية القياسية المطبقة عالميا  -٢

 قامت مجموعة من الخبراء بمراجعة المعايير األكاديمية القياسية التي  

، والمعايير األكاديمية القياسية المطبقة في تصدرها هيئات االعتماد العالمية

بها، وللوصول إلى  الكليات المناظرة في جامعات دول العالم المختلفة لالسترشاد

، والحفاظ علي الهوية عين في االعتبار متطلبات المرحلةالمستوى العالمي واض

 .المصرية
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٦ 
 

  :مراجعة المعايير القومية األكاديمية القياسية المتاحة في مصر  -٣

قامت اللجنة المشكلة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

متاحة، والتي تم وضعها من خالل القطاع بمراجعة المعايير األكاديمية ال

ليم العالي والدولة وزارة التع –التابع للمجلس األعلى للجامعات  –المخصص 

، وأجرت اللجنة التعديالت المطلوبة طبقا لمتطلبات الهيئة، حتى للبحث العلمي

 . يخرج الدليل مستوفيا لحاجات مؤسسات التعليم العالي

 : مشكلة من مجلس اإلدارةالعرض علي اللجنة الفنية ال -٤

تم عرض مسودة المعايير القومية األكاديمية القياسية علي اللجنة الفنية 

المشكلة من مجلس اإلدارة للتأكد من استيفائها للعناصر األساسية المتفق عليا 

  .للمعايير، وكذا إلجراء الصياغة الفنية

 :العرض علي المستفيدين النهائيين -٥

مسودة المعايير القومية األكاديمية المرجعية بعد االنتهاء من وضع 

القياسية، تم عرضها علي ممثلين من المستفيدين النهائيين، وأعضاء هيئة التدريس 

بالجامعات وممثلين عن وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، ومؤسسات 

 .   األزهر
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٧ 
 

  :اإلعالن -٦

ي تم التوصل إليها، على موقعها قامت الهيئة بإعالن المعايير األكاديمية الت  

؛ لتلقي كافة مالحظات المعنيين من الطالب Naqaae.org.egاإللكتروني 

  .وأعضاء هيئة التدريس والمستفيدين النهائيين

 :االعتماد -٧

تم عرض هذه المعايير، بعد اتخاذ ما رأته الهيئة مناسبا في ضوء التغذية 

 .العتمادالراجعة للمعايير علي مجلس إدارة الهيئة ل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
 

٨ 
 

  القياسية  األكاديمية القوميةالمعايير 

  الزراعةالعلوم قطاع  
  

  :ىالزراع برامج التعليم العالى عنمقدمة 

      لغذاء اآلمن لإلنسان ا توفير إلى - كنشاط اقتصادي - الزراعةتهدف 

إلى تخريج مهنيين لتلبية احتياجات  تهدف برامج التعليم الزراعىو. انالحيوو

، باإلضافة إلي تعزيز مفاهيم الممارسات لمجتمع في قطاع األعمال الزراعيةا

  .للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي ،الزراعية الجيدة

بناء قدرات الخريجين  األكاديمية القياسية إلى القومية المعاييروتهدف 

من أجل تنمية  ،جديدةواالستفادة من التكنولوجيات ال ،الستخدام العلوم األساسية

 ،والرياضية ،البيولوجية: ، مرتكزة على دراسة العلومزراعية مستدامة

  .   بجانب العلوم التخصصية في مجال الزراعة ،واالجتماعية ،االقتصاديةو

و تمنح درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية في سبعة برامج رئيسية، 

  :ت التخصصية اآلتيةواحدا أو أكثر من المجاال بعضها قد يتضمن

  . المحاصيل و البساتين :يضم مجاليو ،اإلنتاج النباتي  .١

تاج ى واإلناجنإنتاج الحيوان والد :يضم مجاليو ،اإلنتاج الحيواني  .٢

  .السمكى

 .وقاية النبات  .٣
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٩ 
 

   . و تكنولوجيا األلبان ،ويضم مجالي الصناعات الغذائية ،علوم األغذية  .٤

 ،االقتصاد الزراعى :ضم مجاليوي ،العلوم االجتماعية الزراعية  .٥

  .واإلرشاد الزراعى

  . التكنولوجية الحيوية .٦

  . الهندسة الزراعية  .٧

لتلبية  ؛األكاديمية القياسية لهذه البرامجالقومية وقد وضعت المعايير 

تتيح هذه المعايير المرونة الالزمة و. ومواكبة المعايير الدوليةاالحتياجات الوطنية 

التكنولوجيات الجديدة فى ضوء التقدم العلمي بنى األساليب وامج األكاديمية لتللبر

هتماما خاصاً ااألكاديمية القياسية وقد أولت المعاييرالقومية . وتطور المهنة

والتواصل باللغة  ،التحدث والكتابةو ،والتعلم المستمر ،بمهارات اإلدارة الذاتية

 . ومهارات القيادة ،نجليزيةإلا

 ،الزراعية :امج فرص العمل في الشركاتوتتاح لخريجي هذه البر

، ، ووسائل اإلعالم، ومجاالت التنمية الريفيةات الصيدالنيةوالمنتج ،والتجارية

مختبرات و، ياتومجاالت إعداد الوجبات وتغذية التجمعات الطالبية والمستشف

، ومراقبة التصدير واالستيرادوالتسويق والمبيعات، التحليل، و مجاالت الترويج و

  .جودة ، والعمل في مراكز البحوثال
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١٠ 
 

  :كليات الزراعة خريجالعامة ل مواصفاتال :والأ

  : على قادراً خريجال ن يكونأيجب 

   .بدور المهندس الزراعي في المجتمع ادراية  ووعي إظهار  .١

  . الموارد الزراعية فيوظتو إدارة .٢

   .إدارة المنشآت الزراعية  .٣

واالقتصادية  ،الفنية :عالجة المشاكللم ؛التكنولوجيات المالئمة استخدام  .٤

  .في مجاالت الزراعة

   .قدراته المهنية بشكل جيد إظهار  .٥

 .على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي المحافظة  .٦

القانونية واألخالقية واالجتماعية ذات الصلة  :بالقضايا الوعى إظهار  .٧

 . بالزراعة

  .لم الذاتي والمستمرمؤهال للتعئه، تطوير أدا قدرته على إظهار  .٨

 .ببرامج الدراسات العليا والعمل في المجال البحثي اإللتحاق .٩
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١١ 
 

  :األكاديمية القياسية العامةالقومية المعايير  :ثانيا

  :المعارف والفهم .١

  :قادراً على فهم ما يلىخريج أن يكتسب المعارف واليجب على 

  .اعةالعلوم األساسية والعلوم التطبيقية ذات الصلة بالزر  .١.١

  .شائعة االستخدام فى الريف اتهاالمصطلحات الزراعية ومرادف  .٢.١

وكيفية التعامل  ،تقدير عناصر المخاطرة في العمليات الزراعية  .٣.١

 .معها

 .تصنيع وإعادة تدوير المخلفات الزراعيةأساليب تداول و .٤.١

 . أساسيات تخطيط وتنفيذ األعمال الزراعية .٥.١

 . والجزئي ىالكل :أساسيات االقتصاد .٦.١

في المجتمعات  ،والثقافية ،واالقتصادية ،االجتماعية :الجوانب .٧.١

 . عالقتها بالتنمية المستدامةالزراعية و

 . مجال الزراعة مان الحيوي فىألضوابط وممارسات أنظمة ا .٨.١

 .الموارد الطبيعية وأساليب الحفاظ على ،مفاهيم التنوع البيولوجي .٩.١

أخالقيات المهنة ذات العالقة بالبيئة و ،لزراعيةالتشريعات ا .١٠.١

  . وصحة اإلنسان

  .عناصر إدارة الجودةمفاهيم و. ١١.١
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١٢ 
 

 :المهارات المهنية .٢

  : على يجب أن يكون الخريج قادراً       

  .الممارسات الزراعية الجيدة لزيادة اإلنتاج الزراعي تطبيق  .١.٢

  . لى البيئةغذاء آمناً لإلنسان والحيوان، مع الحفاظ ع إنتاج .٢.٢

الموارد الزراعية بطريقة مثلى، من أجل زراعة  استخدام .٣.٢

 .مستدامة

 .للمشاريع الزراعية مبدئيةموازنة  وضع .٤.٢

 الخطط لتطوير األعمال  وضعتحليالً للسوق المحلى، و إجراء. ٥.٢

 .الزراعية

 .المحلية والعالمية :في ضوءالمتغيرات االقتصادية التخطيط .٦.٢

لالزمة لتنمية المجتمعات الريفية، والمناطق اتحديد األولويات . ٧.٢

 . غير الحضرية

 .برامج اإلرشاد الزراعي تنفيذ .٨.٢

  .البحوث فى ظل إرشادات محدودة 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 ،جاربالتإجراء و تصميم  .٢.٣
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١٣ 
 

  .وتقدير المخاطر ،بهدف تفسير الظواهر ؛جمع الدالئل .٣.٣

 . لتحقيق أقصى فائدة للمنشأة الزراعية ؛ار أفضل البدائليختإ .٤.٣

 :المهارات العامة .٤

  :على يجب أن يكون الخريج قادراً     

  . ر الظواهر شفاهة أو كتابةيفسوت ،عرض المعلومات .١.٤

  .العربية واإلنجليزية :بشكل مناسب باللغتين ل التواص .٢.٤

البصرية المناسبة في عرض و الوسائل السمعية استخدام .٣.٤

 . البيانات والمعلومات

 . هم سلوك المجموعاتتفّضمن فريق ، و العمل .٤.٤

 .المهارات األساسية في اإلدارة اكتساب .٥.٤

وعرض وتحليل  ،في كتابة النصوص الحاسب اآللى  استخدام .٦.٤

 .البيانات

 . تطبيقات الحاسب اآللى المتخصصة في مجال المهنة استخدام .٧.٤

تكنولوجيا المعلومات للحصول على المعلومات  استخدام. ٨.٤

  .والبيانات والتواصل

 همعلومات؛ لتطوير قدرات التعلم الذاتي والمستمر اظهار. ٩.٤

 . المهنة هومهارات

 .عات بشكل مرضٍمهارات قيادة المجمو اظهار .١٠.٤
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١٤ 
 

   :برنامج اإلنتاج النباتى: ثالثاً

مجاالت إنتاج  لمرجعية القياسية لهذا  البرنامجتغطى المعايير القومية ا

وباإلضافة . )الخضر و الفاكهة و نباتات الزينة(محاصيل الالمحاصيل الحقلية، و

، تتربية النبا :علوم البرنامج علىاألساسية فى الزراعة، يرتكزإلى العلوم 

االجتماع و وقاية النبات،، و، واالقتصاد، وأمراض النباتالتربِة والمياهو

  .، الستيفاء متطلبات التخرج فى هذا البرنامجيِة، والهندسة الزراعالريفي

ي هذا البرنامج العمل فى شركات للخريجين ف وتتضمن فرص  التوظف 

، ومختبرات والشتالت والتقاوى، وشركات إنتاج البذور األعمال الزراعية

، لزراعية، ومحطات فرز وتدريج وتعبئة الحاصالت االتكنولوجيا الحيوية

  .ومراكز اإلرشاد الزراعى

  :فات خريجي برنامج اإلنتاج النباتىمواص  .١

 أن يكونيجب إلى جانب المواصفات العامة لخريجى كليات الزراعة 

  : على قادراً اإلنتاج النباتىخريج برنامج 

نوعية ومواصفات جودة التربة لعة طبقا ح خطط للزرااقترا  .١.١

  .والماء

  .م مصادر المياه والتربة بكفاءةاستخدا  .٢.١

 .تحت أنظمة إنتاجية وبيئية مختلفة ةزرعال  .٣.١

  لزراعالحاصالت ا ل فاقد ما بعد حصاديقلت  .٤.١
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١٥ 
 

  :مالمعارف والفه .٢

ات كلي خريج هيكتسب إلى جانب المعارف العامة والفهم الذى يجب أن        

لمعارف ا نامج اإلنتاج النباتىبريجب أن يكتسب خريج  الزراعة

  :  والمفاهيم التالية

، لعائلتهاوتبعية الحاصالت الزراعية  ،تقسيم المملكة النباتية  .١.٢

التشريحية والمورفولوجية للحاصالت الزراعية :والمواصفات

  .األساسية 

للمحاصيل  المثلى 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 والممارسات التى ،رعاية التربة. ٥.٢

الجيدة للتسميد، أساسيات استخدام المخصبات، والممارسات  .٦.٢

 .اديه للحاصالت األساسيةواالحتياجات السم

والصرف  ئية للحاصالت الزراعية، ونظم الرىاالحتياجات الما. ٧.٢

 .  المالئمة

 .الزراعية وتطبيقاتها في العمليات الزراعية أساسيات الهندسة . ٨.٢

 .الحشرات والمسببات المرضيةأساسيات مقاومة الحشائش و. ٩.٢
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١٦ 
 

   .لحاصالت الزراعيةا قبل وبعد حصاد عيةالزراالممارسات . ١٠.٢

القوانين واللوائح المنظمة الستيراد وتصدير الحاصالت . ١١.٢

   .عيةالزرا

  :المهارات المهنية .٣

الى جانب المهارات المهنية العامة التي يجب ان يكتسبها خريج 

 قادراً اإلنتاج النباتى برنامج يكون خريجيجب أن كليات الزراعة 

  :على

  .سجة فى التكاثر الخضرىزراعة األن استخدام. ١.٣

  .محاصيل ذات إنتاجية عالية تربيةو انتخاب .٢.٣

  .المحاصيل الرئيسية اكثارو تنمية .٣.٣

  .نظام التسميد المالئم تطبيقكمية السماد و حساب. ٤.٣

  . ق نظام االستخدام المالئميطبوت ،كمية المبيدات حساب .٥.٣

  . الرئيسيةلمناسبة لحصاد المحاصيل الطرق ا استخدام .٦.٣

دف به ؛للمحاصيل المختلفة عمليات ما بعد الحصاد ادارة .٧.٣

  .ضمان جودة وطول فترة صالحيتها

سية الناتجة عن المسببات أمراض النبات الرئي تشخيص .٨.٣

 ،األخطار تقييموية، والبكتير ،والفيروسية الفطرية،:المرضية

  .طرق المكافحة المناسبة تحديدو
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١٧ 
 

  .وللصوبة/  للحقِل مالئمةً عيةًدورة زرا ميصمت .٩.٣

  .إنتاج محصول ما ب تكلفةاحس .١٠.٣

  .ق اإلدارة المتكاملة لآلفاتيطبت .١١.٣

طبقا للظروف  ،ار األصناف المناسبة من المحاصيليختا. ١٢.٣

  .والمياه ،جودة األراضيو المناخية المحيطة

 .م الميكنة الزراعية المالئمةاستخدا .١٣.٣

لصوبة  من تقليم، أو ا يات الزراعية في الحقلق العمليطبت .١٤.٣

  .الخ بشكل جيد...خف و تطعيم،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

دة الفعالة للنباتات العطرية أثناء على كفاءة الما ةحافظالم. ٢.أ.٣

  .هالحصاد وما بعد

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

   .النباتات العطرية
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١٨ 
 

  :مهارات إضافية متعلقة بمجال إنتاج الفاكهة. ب.٣

  .بساتين الفاكهة  إنشاء. ١.ب.٣

   .لزيادة اإلنتاج مو األشجارق طرق تربية ونيطبت .٢.ب.٣

 .ار أنواع الملقحات المناسبة لزيادة اإلنتاجيختأ. ٣.ب.٣

بما ال  ،الفاكهةصطناعي لثماراإلنضاج اال ق طرقيطبت. ٤ب.٣

  .صحة اإلنسان يضّر

 :مهارات إضافية متعلقة بمحاصيل الخضر. ج.٣

  .غير التقليدية التقليدية و :إنتاج خضروات تحت النظم .١.ج.٣

صالحية الخضروات طيل ت بالطرق التى التوصية .٢.ج.٣

  . بعد الحصاد لالستهالك اآلدمى

 :الذهنية المهارات. ٤

مة التى يجب أن يكتسبها خريج كليات انية العهإلى جانب المهارات الذ        

 : قادراً على اإلنتاج النباتى  يجب أن يكون خريج برنامج  الزراعة

  . ح خططا لإلنتاج التجارى للحاصالت الزراعيةاقترإ. ١.٤

ضع الخطط المناسبة وو المنشآت الزراعية،يم قيتحليل وت. ٢.٤

  .لتطويرها
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١٩ 
 

  :برنامج اإلنتاج الحيواني: رابعاً

المهارات الالزمة لخريجى لمعارف وتغطى المعايير األكاديمية مجموعة ا

وتعتبر علوم الوراثة، والكيمياء . أو السمكى أو الداجنى برنامج اإلنتاج الحيوانى

تداول وتجهيز المنتجات ، وصحة الحيوان واألمراض، واالقتصادالحيوية، و

بجانب العلوم التخصصية في مجاالت تربية  ،، والميكنة الزراعيةالحيوانية

نظم اإلنتاج ، ضرورية الستيفاء مواصفات و ،التغذيةو ،الفسيولوجيو ،الحيوان

 .خريج هذا البرنامج

لعمل في امج اهذا البرن ومن أهم فرص العمل المتاحة لخريجى

، االصطناعى، ومحطات التلقيح والداجنى التجارية مشروعات اإلنتاج الحيوانى

، وتحليل وفحص وتجارة ومصانع األعالف، ومختبرات التكنولوجيا الحيوية

  .، ومراكز البحوث العلميةاألعالف

   :ىمواصفات خريج برنامج اإلنتاج الحيوان  .١

يجب أن يكون خريج  يج كليات الزراعةإلى جانب المواصفات العامة لخر      

 :على قادراً رنامج اإلنتاج الحيوانىب

أو الحيواني تحت نظم اإلنتاج المكثف قطعان اإلنتاج  ةرإدا .١.١

  . االنتشاري

حفظ األصول و ،خطط التربية ق تكنولوجيات التناسل فىيطبت. ٢.١  

  .الوراثية
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٢٠ 
 

اضعا في االعتبار ، وللحيوان ط بهدف التحسين الوراثىيخطالت. ٣.١

  . األولويات القومية 

  . عالية الجودة ج منتجات حيوانيهانتإ. ٤.١

التغذية التطبيقية  م مفاهيم وأسس تغذية الحيوان فىاخدستا .٥.١

   .للقطعان

 ،أو المتوطنة ،بائيةق برامج وقائية لمنع انتشار األمراض الويطبت. ٦.١

  . أو المشتركة

  :المعرفة والفهم .٢

يكتسبها خريج كليات  إلى جانب المعارف والمفاهيم التي يجب أن          

المعارف  اإلنتاج الحيوانى برنامجبد أن يكتسب خريج الزراعة ال

  : والمفاهيم التالية

 .نتاج الحيوانىالعلوم البينية ذات الصلة باإل .١.٢

 ، والتناسل، الصماء دداألسس الفسيولوجية لعلوم الغ .٢.٢

  . ، واألقلمة، وإنتاج اللبنوالنمووالهضم، 

 . الدواجن/ ت األساسية لنظم اإلنتاج الحيوانىالمكونا .٣.٢

الممارسات و ،واالحتياجات الغذائية ،المركبات الغذائية .٤.٢

، والخطوات األساسية الدواجن/ لجيدة فى تغذيه الحيوانا

 .لتصنيع األعالف
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٢١ 
 

ئيسية نظريات توريث الصفات اإلنتاجية واألساليب الر .٥.٢

   .للتحسين الوراثي

طرق و ،المتطلبات الواجب توافرها فى المسكن الصحى .٦.٢

الرعاية الالزمة للتغلب على اآلثار السلبية للتغيرات 

 .المناخية

 :األمراضانتشار ومنع للسيطرة، الرئيسية الخطوات .٧.٢

 .الوبائية، والمتوطنة، والمشتركة

الحيوانات وتداول  السليمة لنقل والقواعد األساليب .٨.٢

  .المنتجات الحيوانية

  .التأثيرات الناتجة من تداخل الحيوانات والبيئة .٩.٢

 ،أثناء عمليات التغذيةالدواجن /سلوكيات الحيوان.١٠.٢

 .واإلنتاج، وسلوكيات األقلمة ،تناسلوال

 :المهارات المهنية. ٣

 ي كليات الزراعةإلى جانب المهارات العامة التي يجب أن يكتسبها خريج       

  :  على قادراً اإلنتاج الحيوانى برنامج  خريج يجب أن يكون

          بناء على مظهرها العام  ،الدواجن الجيدةالحيوانات و اختيار .١.٣

  . و صحتها

  . الستخالص األدلة واتخاذ قرار ؛سجالت اإلنتاج ةرتصمم وإدا .٢.٣
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٢٢ 
 

  . سيةمكوناتها الرئي ىل مواد العلف إليحلت  .٣.٣

 ،تبعا للعمر ؛الدواجناجات الغذائية للحيوانات أو ب االحتياحس .٤.٣

  .، والتناسليةوالحالة اإلنتاجية

 .   ن عالئق اقتصادية متزنةيكوت. ٥.٣

 إتخاذو ،أو الدواجناألمراض الرئيسية فى الحيوان  على تعرفال. ٦.٣

 . انتشارها اإلجراءات المناسبة؛ لمنع

 . تداول منتجاتها على النحو الصحيحو  ،واناتعامل مع الحيالت. ٧.٣

  . الدواجن/ ق المعايير الدولية للرفق بالحيوانيطبت . ٨.٣

  . الداجني/  ب تكاليف اإلنتاج فى مزارع اإلنتاج الحيوانىاحس. ٩.٣

 .عمليات تغذية الحيوان وتصنيع األعالف تطبيق. ١٠.٣

 :ارات إضافية لمجال إنتاج الدواجنمه. أ.٣

 :  على خريج قادراًالأن يكون يجب    

 ،والجدود ،األمهاتو ،والبياض ،التسمين مزارع بدارى ةرإدا. ١.أ.٣

  .واألرانب

  .م بيض المائدة وبيض التفريخيقيتيج ودرت .٢.أ.٣

  .م ذبائح الدواجنيقيتيج ودرت .٣.أ.٣

   .المفرخات ةرإدا .٤.أ.٣
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٢٣ 
 

 :ت إضافية لمجال اإلنتاج الحيوانىمهارا. ب.٣

  :  على خريج قادراًالأن يكون يجب    

 .األغناممزارع إنتاج اللبن واللحم و ةرإدا .١.ب.٣

  .المحالب اآللية بطريقة صحيحة ةنصياة وراإد .٢.ب.٣

  .العجول الرضيعة بطريقة مناسبة تنشأه .٣.ب.٣

  .الحديثةالتقليدية و :ص الحمل بالطرقيشخت.. ٤.ب.٣

   .م لحوم وذبائح الحيوانيقيتيج ودرت .٥.ب.٣

 .م الصوفيقيتيج ودرت .٦.ب.٣

انخفاض للتغلب على مشاكل  ؛المناسبة المعامالتاختيار .٧.ب.٣ 

  .الحيوانات المز رعية الخصوبة فى

 :مهارات إضافية لمجال إنتاج األسماك. ج.٣

 :  على يجب أن يكون الخريج قادراً 

  .المزارع السمكية اةرإد .١.ج.٣

  المزارع  فىعدات المستخدمة األجهزة والمة وصيانة رإدا .٢.ج.٣

  .السمكية

  .م األسماكيقيتيج ودرت. ٣.ج.٣

  .المفرخات السمكيةينشئ ويدير .٤.ج.٣
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٢٤ 
 

  :المهارات الذهنية. ٤

إلى جانب المهارات الذهنية العامة التى يجب أن يكتسبها خريج كليات    

 :قادراً على برنامج اإلنتاج الحيوانى خريج جب أن يكوني الزراعة 

  .الدواجن/ م مشاريع اإلنتاج الحيوانى يقييط وتخطت  .١.٤

  . ج األدلةاستخراير السجالت، وفست .٢.٤

  . خطة تربية أولية؛ بهدف التحسين الوراثى ادعدا .٣.٤

 . الداجنى، مستندا إلى حقائق علمية/قضايا اإلنتاج الحيوانى ةناقشم .٤.٤
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٢٥ 
 

  :برنامج وقاية النبات: خامساً

 نامج وقاية النبات من تخصصات بينية متعددة،  والبرنامج مبنّىيتكون بر

والحيوان  والمبيدات،النبات، ض وأمرا الحشرات، :التكامل بين علوم على

األكاديمية القياسية لهذا البرنامج التكامل بين  القومية وتحقق المعايير. الزراعي

 :المفاهيم لتركيز علىواالبيولوجية، والبيئية،  :المعارف والمفاهيم في العلوم

يجاد أفضل طرق المكافحة المجدية إل ؛الكيميائيةوالثقافية والطبيعية والحيوية 

األكاديمية القياسية لهذا القومية وتؤكد المعايير . بيئيا واقتصاديا :المالئمةو

العالج في حاالت و ،والتشخيص ،البرنامج طرق الوقاية من انتشار اآلفات

كافحة اآلفات، فإن فرص وقاية النبات وم باإلضافة لمجال العمل فى .اإلصابة

، واإلنتاج تشمل صناعات الكيماويات الزراعيةهذا البرنامج تمتد ل توظف خريجى

، وإنتاج العسل والحرير، وتجارة الحيوية التجاري المكثف لمواد المكافحة

الزراعية ومحطات البحوث ، يدات، ومعامل تحليل متبقيات المبالمبيدات

  .  المتخصصة

  :مواصفات خريج برنامج وقاية النبات .١

  يجب أن يكون خريج إلى جانب المواصفات العامة لخريج كليات الزراعة  

  :ىعل برنامج وقاية النبات قادراً

يضر  ما متجنبا ،م طرق المكافحة المناسبة لمقاومة اآلفاتاستخدا .١.١

 .البيئة
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٢٦ 
 

  .ضع الخطط لمنع انتشار اآلفاتو  .٢.١

  .ذ برنامج اإلدارة المتكاملة لآلفةينفيط وتخطت  .٣.١

 .للضرر اآلفة تحت مستوى الحد االقتصادى اءبقإ. ٤.١

  .الكائنات غير المستهدفة م مخاطر المبيدات علىيقيت  .٥.١

  :المعرفة والفهم .٢

  يجب أن  إلى جانب المعارف والمفاهيم العامة لخريج كليات الزراعة    

  : معارف والمفاهيم التاليةالوقاية النبات  يكتسب خريج برنامج

  .اآلفاتأسس تقسيم مسببات األمراض و .١.٢

تشريح، وفسيولوجيا اآلفات وأعدائها تقسيم ومورفولوجيا و .٢.٢

  .انتشارها فىوالعوامل المؤثرة  ،الطبيعية

  .النواحي الوبائية لمسببات أمراض النبات .٣.٢

 .شكال خطورتهاأو ،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  ىواألكاروس عل  ،االتأثيرات الناجمة عن النيماتود .٩.٢

 .والحيوان
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٢٧ 
 

باستخدام المبيدات ومتبقياتها  ،المحلية والدولية :مانألمعايير ا .١٠.٢

   .في المنتجات الزراعية

كيفية التسجيل والضوابط و ،التشريعاتالمعايير الدولية و. ١١.٢

 .المتعلقة بتجارة وتداول واستخدام المبيدات

  :لمهارات المهنيةا. ٣

يجب أن  لى جانب المهارات المهنية العامة لخريجي كليات الزراعةإ   

  :ىعل يكون خريج برنامج وقاية النبات قادراً

وعشائر أعدائها الطبيعية من متطفالت  ،ر حجم عشيرة اآلفةيقدت. ١.٣

  .أو مفترسات

  .ق طريقة المناسبة من طرق المكافحة الحيويةيطبت .٢.٣

 :ئيسية الناتجة من مسببات األمراضد مشاكل األمراض الريحدت. ٣.٣

وتحديد ، والفيروسية، ويقدرالمخاطر، والبكتيرية ،الفطرية

 .إجراءات إدارة هذه المشاكل

 .م المبيدات المناسبة استخداة وعايريار ومختا .٤.٣

 .وقاية النبات اآلالت المستخدمة فى ةنياصيل وشغت .٥.٣

 لزراعية والعينات المأخوذة المنتجات ا ر متبقيات المبيدات فىيقدت .٦.٣

 .من البيئة
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٢٨ 
 

مواد المكافحة مشكلة مقاومة اآلفة للمبيدات أو  ةريل وإداحلت. ٧.٣

 .األخرى

 .إدارة المناحل بشكل مرضٍ. ٨.٣

 .ويكافح آفات النحل ،ج نحل العسلانتا. ٩.٣

 .الحرير وانتاج ،بديدان الحرير اءعتناال. ١٠.٣

م باإلسعافات ياقوال ،المبيداتالتسمم بأعراض  على تعرفال .١١.٣

 .األولية

  .يم جودة مستحضرات المبيداتيقيار وتختا. ١٢.٣

 :المهارات الذهنية. ٤

ة العامة يجب أن يكون خريج برنامج وقاية إلى جانب المهارات الذهني   

 :قادراً على النبات

 .استخدام نماذج المحاكاة للتنبؤ بحالة اآلفة والمرض .١.٤

  .صميم البرامج الالزمة لحل مشكلة اآلفاتتخطيط وت .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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٢٩ 
 

  :برنامج التصنيع الغذائي: سادساً

يشمل برنامج علوم األغذية واأللبان تخصصين رئيسيين هما الصناعات 

لوم األساسية الخاصة الع يبني البرنامج علىو .وتكنولوجيا األلبان ،يةالغذائ

، والعلوم يا، والكيمياء، وتغذية اإلنسانجانب علوم الميكروبيولوج بالزراعة إلى

 .الهندسية

، ومنظمات وهيئات مصانع األغذيةريج هذا البرنامج فرصة العمل فى ولخ

وإدارات  ،والجمارك ،ر األغذيةوتصدي، وشركات إستيراد جودة األغذيةمراقبة 

  .  ، ومعامل تحليل األغذيةالتموين

  :صفات خريج برنامج التصنيع الغذائىموا .١

يجب أن يكون لخريج كليات الزراعة  جانب المواصفات العامةإلى 

 :على قادراً التصنيع الغذائى  برنامج  خريج

   .ومنتجاتهاع مختلف األغذية يصنت. ١.١

  .ان الجودة وسالمة الغذاءق معايير ضميطبت. ٢.١

 . تقييم األغذية ومنتجاتها  م الطرق الحديثة فىاستخدا. ٣.١

  .ار ظروف التخزين المناسبة للمصنعات الغذائيةيختا. ٤.١

  . فساد األغذيةمنع تلف وو علي، ةسيطرال. ٥.١
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٣٠ 
 

  :المعارف والفهم .٢

ليات إلى جانب المعارف والمفاهيم العامة التى يجب ان يكتسبها خريج ك

لمعارف ا مكتسبا يكون خريج برنامج التصنيع الغذائىيجب أن الزراعة 

 :  والمفاهيم التالية

 ،التفاعالت الخاصة بهاو ،الطبيعية لمكونات الغذاءالخواص  .١.٢

  .هذه التفاعالت كيفية التحكم فىو

    .القرية مستوى المنتجات الغذائية علىوحفظ صنيع تأسس  .٢.٢

  .كيفية الحد من نموهاو ،المفسدة للطعامو ،ةالميكروبات الممرض .٣.٢

 . المنشآت الصناعية فاهيم إدارة الجودة الشاملة فىم .٤.٢

  .تداول المواد الغذائيةأساسيات نقل و. ٥.٢

 .طرق حفظ األغذيةالعلمية لخطوات تصنيع و األساسيات. ٦.٢

تصنيع فى العمليات الميكانيكية أساسيات الديناميكا الحرارية و .٧.٢

 .األغذية

 .األغذيةخصائص واستخدامات مواد تعبئة وتغليف  .٨.٢

في الصحية  مختلف النواحىوتطهير التنظيف والأساسيات  .٩.٢

 .الغذاءع يصنعمليات ت

 .الخواص الحسية للغذاء .١٠.٢
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٣١ 
 

تصنيع المشرعة لظمات ، والمنالدوليةلوطنية وا :التشريعات .١١.٢

  .الغذاء

 .صناعة الغذاءخلفات مكيفية إعادة تدوير  .١٢.٢

  :المهارات المهنية. ٣

 إلى جانب المهارات المهنية التى يجب أن يكتسبها خريج كليات الزراعة 

 :على قادراً برنامج التصنيع الغذائىيجب أن يكون خريج 

  .ميكروبيولوجيال الغذاء كيميائيا ويحلت. ١.٣

يات ها الناتجة من عملمسبباتد مشاكل تخزين الغذاء ويحدت .٢.٣

  . التصنيع

 .المناسبة لألغذية المصنعة العبواتار يختا. ٣.٣

 .معدات تصنيع األغذية األساسية ةرادا. ٤.٣

 .د طرق التصنيع المثلى لألغذية المختلفةيحدت. ٥.٣

 . تسليم الغذاءالشروط الصحية عند نقل و ةراقبم .٦.٣

 تجفيفالالتركيز وذ أساليب ينفتو ،عمليات التخمرف قواعد يوظت .٧.٣

 .فى تصنيع األغذية

تحدث للمواد الغذائية  التى ،الفسادعلى عمليات التلف و ةسيطرال .٨.٣

 .المصنعةالخام و



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
 

٣٢ 
 

  .كشف عن غش األغذيةال .٩.٣

 .لألغذية اختبارات التحكيم الحسىذ ينفم وتيصمت. ١٠.٣

 .تأكد من سالمة الغذاءوال ،ق معايير الجودةيطبت.١١.٣

 :ولوجيا األلبانمهارات إضافية لتكن أ.٣

 :على اًن يكون الخريج قادريجب أ   

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

 .ن مخاليط المثلجات اللبنيةيكوب وتاحس .٢.أ.٣

 .يم منتجات األلبانيقت. ٣.أ.٣

 :مهارات اضافية للصناعات الغذائية .ب.٣

 :على اًن يكون الخريج قادرأيجب  

 .األسماكم منتجات اللحوم ويقيتو تدريج . ١.ب.٣

 .ع منتجات الحبوبيصنت. ٢.ب.٣

  .منتجاتهاع زيوت الطعام ويصنت. ٣.ب.٣

  .الخضرع الفاكهة ويصنت .٤.ب.٣

 :المهارات الذهنية.٤

 :يجب أن يكون خريج برنامج التصنيع الغذائى قادراً على      

  .الرياضة في تطبيقات علوم الغذاءق مبادئ اإلحصاء ويطبت .١.٤
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٣٣ 
 

  .حل مشاكل التصنيع األساسيةّد ويحدت .٢.٤
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٣٤ 
 

  :برنامج العلوم االجتماعية الزراعية: سابعاً

 :هما لعلوم االجتماعية الزراعية تخصصيين رئيسيينيتضمن برنامج ا

تشمل المجاالت و. فىوالمجتمع الري اإلرشاد الزراعىاالقتصاد الزراعى و

، ، وسلوك المستهلكقتصاديات الوحدة اإلنتاجيةنامج االرئيسية للدراسة فى هذا البر

الريفية، ، وخصائص وديناميكية المجتمعات وسلسلة القيمة للمنتجات الزراعية

  .وتقنيات اإلرشاد الزراعى

هذا البرنامج الحصول على فرصة عمل فى العديد من  ويستطيع خريجو

ارجية ، والتجارة الخها البنوك ومؤسسات اإلقراض الريفىمن ،المجاالت

وتسويق وتوزيع المنتجات الزراعية، ، ية، واألعمال التجارية الزراعيةالزراع

، عاونيات، والتمات اإلرشادية، ووسائل اإلعالموالمنظوالخدمات االستشارية، 

 .ومنظمات المجتمع المدنى

  :مواصفات خريج برنامج العلوم االجتماعية الزراعية .١

يجب أن يكون خريج ج كليات الزرعة إلى جانب المواصفات العامة لخري      

  : ىعل برنامج العلوم االجتماعية الزراعية قادراً

 .ذ القرار فى ضوء المتغيرات االقتصادية واالجتماعيةاتخا. ١.١

  .بالتداعيات المحتملة للتغيرات االقتصادية واالجتماعية التنبؤ. ٢.١

ئات التطبيقي إلى مختلف ف نشر نتائج البحث العلمىنقل و. ٣.١

  .المستفيدين النهائيين
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٣٥ 
 

  :المعارف والفهم .٢

يجب أن إلى جانب المعارف والمفاهيم العامة لخريج كليات الزراعة 

والمفاهيم م االجتماعية الزراعية المعارف يكتسب خريج برنامج العلو

 :التالية

أساسيات سلوك المستهلك والمنتج في ظل تراكيب سوقية  .١.٢

 .مختلفة

  .يات اإلنتاج وتحليل اإلدارة المزرعيةقتصادأساسيات إ .٢.٢

  .مخرجات اإلنتاجمنتج للتغيرات في أسعار مدخالت وستجابة الإ .٣.٢

 .تقنيات تحليل االستثمار وتحليل الجدارة االئتمانية .٤.٢

المستقبلية للسلع ديناميكية عمل األسواق الحاضرة ومالمح و .٥.٢

 .الزراعية

وعالقتها بتسويق  ،ل سلسلة القيمةلتحلي ؛فهم المراحل المختلفة .٦.٢

  .المنتجات و تخطيط  األعمال

 .جتماعية الزراعيةاالقتصادية واال :أساليب البحث في المجاالت .٧.٢

 .أساسيات أساليب التحليل الكمى للظواهر .٨.٢

 .أسس تصميم وتنفيذ وتقييم البرامج اإلرشادية .٩.٢

 .أساليب تنمية وتطوير الموارد البشرية .١٠.٢
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وأساليب التغيير  ،وديناميكياتها ،تركيب المجتمعات الريفية .١١.٢

 .الثقافي

وكيفية إجراء تحليل  ،أساسيات قياس احتياجات المجتمع .١٢.٢

 .الموقف

  :المهارات المهنية .٣

أن  يجبإلى جانب المهارات المهنية العامة لخريج كليات الزراعة    

 :على اعية قادراًماعية الزرخريج برنامج العلوم االجت يكون

  .بكفاءة قتصادى اإلجتماعىق تقنيات التحليل االيطبت .١.٣

والمعاينة  ،االقتصادية الزراعية:ذ المسوحينفيم وتصماح وتقترا. ٢.٣

  .اإلحصائية

 .بكفاءة البرامج الجاهزة للتحليل اإلحصائىم حزم استخدا. ٣.٣

المالية  إمساك السجالت والدفاتر المزرعية، وإعداد القوائم. ٤.٣

  .للمزارع ومنشآت األعمال الزراعية

 :ىمهارات إضافية لتخصص االقتصاد الزراع. أ.٣

  :على الخريج قادراً أن يكون يجب            

 .خطة أعمال لمزرعة ادعدإ. ١.أ.٣

  .يل التكاليف والعائد لمشروع زراعىتحل اءجرإ. ٢.أ.٣
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٣٧ 
 

ر الفوائد المترتبة ب البدائل االئتمانية لالستثمار وتقدياحس. ٣.أ.٣

  .على كل بديل

األعمال التجارية ر خطط للتسويق للمشروعات ويطوت. ٤.أ.٣

 .الزراعية

ث يحد، وتةلمسك الدفاتر للمشروعات الزراعي اًنظام ضعو. ٥.أ.٣

 .البيانات التمويلية

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

  .امالتعامل معهو نتج والمستهلكتفهم  سلوكيات الم. ٧.أ.٣

 :ىمهارات إضافية لتخصص اإلرشاد الزراع. ب.٣

  :على الخريج قادراًأن يكون يجب          

وفق القواعد العلمية  ،ط لتنمية المجتمعات الريفيةيخطالت. ١.ب.٣

  .المناسبة لوجىوالتكنو

  .تحليل موقف وتقدير االحتياجات الريفية اءجرا. ٢.ب.٣

  .اًزراعي اًإرشادي اًم برنامجيصمت. ٣.ب.٣

حتياجات المجموعات وفقا ال ،م االحتياجات التدريبيةيقيت. ٤.ب.٣

  .المستهدفة

حتياجات المجموعات وفقا ال اًتدريبي اًم برنامجيصمت. ٥.ب.٣

   .المستهدفة
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٣٨ 
 

 :المهارات الذهنية .٤

يجب أن يكون إلى جانب المهارات الذهنية العامة لخريجي كليات الزراعة    

  : الجتماعية الزراعية قادراً علىخريج برنامج العلوم ا

الفنية ونظيرتها  ز بين العوامل المسئولة عن الكفاءةيميالت. ١.٤

   .االقتصادية للمنشأة

السعرية لمستلزمات اإلنتاج   د العوامل المسئولة عن التغيراتّيحَدت  .٢.٤

  .والمنتجات
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٣٩ 
 

  :يويةبرنامج التكنولوجيا الح: ثامناً

الكيمياء الوراثة ومية لهذا البرنامج أساسيات علوم تغطى  المعايير األكادي

   ،النبات :علومسة لى دراإهذا البرنامج  عتمدكما ي. الميكروبيولوجياالحيوية و

، وعلوم تربية النبات والحيوانو ،بجانب زراعة األنسجة ،الحشراتو ،الحيوانو

  .ستلزم لبناء قدرات الخريجمما ي ؛غيرهاو ،المحاصيلالبساتين و

المؤسسات  لوجيا الحيوية أن يلتحق بالعمل فىويمكن لخريج برنامج التكنو

 ،شركات تكنولوجيا البذورو ،الجيناتوبنوك  ،مصانع األدويةاإلنتاجية الزراعية و

  . معاهد البحوثمعامل التكنولوجيا الحيوية و، واألعالفومصانع األغذية و

   :وجيا الحيويةواصفات خريج التكنولم .١

خريج يجب أن يكون إلى جانب المواصفات العامة لخريج كليات الزراعة 

  : على قادراًالتكنولوجيا الحيوية 

تحسين السالالت النباتية  م وسائل التكنولوجيا الحيوية فىاخدستا .١.١

 . الحيوانيةو

المختلفة للبيولوجيا الجزيئية فى برامج تنمية اإلنتاج  تبنى التقنيات .٢.١

  .الزراعى

 رةتمكنه من إنتاج كائنات محو الطرق التىالمعارف ودمج  .٣.١

  .وراثياً
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٤٠ 
 

الصناعات الزراعية  م تطبيقات التكنولوجيا الحيوية فياستخدا .٤.١

  .البيئة والمحافظة على

  إنتاج الكائنات المعدلة وراثياً أنظمة األمان الحيوى فى تطبيق. ٥.١

       :المعارف والفهم.٢

جانب المعارف والمفاهيم العامة لخريجي كليات الزراعة يجب أن  إلى    

  :يكتسب خريج البرنامج التكنولوجيا الحيوية المعارف والمفاهيم التالية

  .العلوم البينية ذات العالقة بالتكنولوجيا الحيوية .١.٢

والمحافظة  ،ستخدامات التكنولوجيا الحيوية في تطوير الزراعةا .٢.٢

  . البيئة على

  .تطبيقاتها تقنيات مزارع األنسجة و .٣.٢

  . للكائنات الوراثية في تعديل النظام الوراثىدور تقنية هجن المادة  .٤.٢

 .المعلوماتية الحيويةجينوميات والبروتيومات ومبادئ علوم ال .٥.٢

تستخدم في التكنولوجيا الحيوية  الطرق التىالعمليات وفهم  .٦.٢

 .للحيوانات

 ،تشخيص أمراض النبات ام التكنولوجيا الحيوية فىستخدس اأس .٧.٢

 . عليها والسيطرة 

ستخدام المفاعالت با ،نتاج النواتج البيولوجية الثانويةإطرق  .٨.٢

 . البيولوجية 
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٤١ 
 

الصناعات الغذائية، وإنتاج مواد  أهمية التكنولوجيا الحيوية فى .٩.٢

 . غذائية آمنة

اتات خالية من الكائنات نتاج نبإأسس اإلصابة باألمراض و .١٠.٢

 . الممرضة

 . المبيدات الحيويةنتاج المخصبات وإ دور التكنولوجيا الحيوية فى .١١.٢

 .األصول الوراثية أسس التكنولوجيا الحيوية فى المحافظة على .١٢.٢

األخالقية  :بالجوانبفيما يختص  ،المعايير القياسية الدوليةفهم  .١٣.٢

   .تكنولوجيا الحيويةستخدامات الجتماعية الاإلو

  .قتصاديات تطبيق التكنولوجيا الحيويةبا حاطةاإل .١٤.٢

   :المهارات المهنية. ٣

يجب أن يكون ة لخريجي كليات الزراعة العام إلى جانب المهارات المهنية       

  :على مج التكنولوجيا الحيوية قادراًخريج برنا

  . لكائنات المختلفة ا فى فرق العمل لنقل الجينات فى ةكشارالم. ١.٣

ستخدام التى تطرأ عند ا ،لحل المشاكل م الدعم التكنولوجىيقدت. ٢.٣

  . الزراعة التكنولوجيا الحيوية فى

     النبات  م التكنولوجيا الحيوية فى تنفيذ خطط التحسين فىاستخدا. ٣.٣

  .و الحيوان

  . البيئى معالجة التلوث ق التكنولوجيا الحيوية فىيطبت  .٤.٣
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٤٢ 
 

م البحوث والطرق التشخيصية لرسم بروتوكوالت تحقق استخدا. ٥.٣

 .األهداف المرجوة

إنتاج المركبات الثانوية ذات  م األدوات التكنولوجية فىاستخدا. ٦.٣

 . القيمة البيولوجية

  برامج االنتخاب لكل من النبات  المرقمات الجزيئية فى ماستخدا .٧.٣

 . الحيوان و

  .للسالالت النباتية نسجة فى اإلنتاج التجارىاألام زراعة ستخدا. ٨.٣

ية للكائنات معالجة المادة الوراث ق أسس الوراثة الجزيئية فىيطبت. ٩.٣

     األعالف و مجاالت تكنولوجيا األغذية فى الدقيقة المستخدمة

 . نتاج المخصبات و المبيدات الحيوية إو

من مع العينات ق الطرق المعملية المناسبة للتعامل اآليطبت .١٠.٣

عند التخلص  أو ،التخزينأو ،سواء من حيث التداول ،البيولوجية

 . منها 

 . ستخدام المفاعالت الحيويةج النواتج الثانوية باانتا .١١.٣

  .الكائنات المعدلة وراثياًعلى تعرف ال .١٢.٣
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٤٣ 
 

  :المهارات الذهنية.٤

أن يكون خريج إلى جانب المهارات الذهنية لخريجي كليات الزراعة يجب 

  : برنامج التكنولوجيا الحيوية قادراً على

  . تقييم دور التنوع الوراثي فى عمليات التطور. ١.٤

استخدام طرق المعلوماتية الحيوية فى تحليل نتائج التكنولوجيا . ٢.٤

 . الحيوية
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٤٤ 
 

  :برنامج الهندسة الزراعية :تاسعاً

 السليم للمعدات المستخدمة فى ستخدامة باالهتم برنامج الهندسة الزراعيي      

             البرنامج يقدم و. التصنيع الزراعىإلنتاج ونظم االمراحل المختلفة من 

مقررات  - التطبيقية فى الهندسة والزراعةالعلوم  األساسية وباإلضافة الى  - 

دسة هنو ،والتصنيع الغذائى ،تخصصات الطاقة الزراعية واآلالت تغطى ،محددة

وهندسة المبانى الزراعية  ،والصرف الزراعى ،الحصاد وهندسة الرى ما بعد

  .وهندسة البيئة الحيوية

، لزراعيةمحطات الميكنة ا لخريجي هذا البرنامج فرص للعمل فىويتاح 

، ومحطات ، ومشاريع الرى والصرف الزراعىضىوشركات استصالح األرا

الزراعية، وتوكيالت بيع اآلالت حصاد وتدريج المحاصيل، وشركات اإلنشاءات 

  . األعالف، ومصانع األغذية والزراعية 

  :مواصفات خريجي الهندسة الزراعية .١

يجب أن يكون  إلى جانب المواصفات العامة لخريجي كليات الزراعة  

  :  على رنامج الهندسة الزراعية قادراًخريج ب

  . محطات الميكنة الزراعية ةرادا . ١.١      

  . أنظمة الرى والصرف الزراعى ةنياصيل وشغير وتطوت .٢.١      

  . الزراعية ـ الصناعيةالمجمعات إلنشاء  طيخطالت .٣.١      

  . الموارد المائية بكفاءة ةرادا. ٤.١       
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٤٥ 
 

  . تعامل مع اآلالت والمعدات واألدوات بطريقة آمنةال. ٥.١       

  .مباني الزراعيةالعمليات المرتبطة بتشييد ال ةرادا. ٦.١       

 :المعارف والفهم .٢

إلي جانب المعارف والمفاهيم التي يجب ان يكتسبها خريج كليات 

يجب أن يكتسب خريج برنامج الهندسة الزراعية المعارف الزراعة 

 :والمفاهيم التالية

 . المبادئ األساسية للتحويل بين وحدات القياس .١.٢

 . مبادئ بيولوجيا النبات والحيوان .٢.٢

 .نظم اإلنتاج الزراعى  .٣.٢

 . قواعد التطبيقات الهندسية وأساسيات الميكنة الزراعية  .٤.٢

 . الطاقة المتجددةالتقليدية وغير التقليدية ومصادرمفاهيم الطاقة  .٥.٢

 . أجهزة القياس الهندسيةمفاهيم وسائل و .٦.٢

 . غيل المعدات الزراعية بطريقة آمنةعمليات تش .٧.٢

 . مكونات النظم الهيدروليكية أساسيات .٨.٢

 .مكونات المباني وأنواع مواد البناء  .٩.٢

  .أساسيات علوم المساحة .١٠.٢

  ،وأنظمة الرى ،وطرق صيانتها ،آلبارأساسيات إنشاء ا .١١.٢

 .ىستخداماتها المثلوا
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٤٦ 
 

  :المهارات المهنية .٣

يجب أن يكون إلى جانب المهارات المهنية لخريجي كليات الزراعة 

  :على رنامج الهندسة الزراعية قادراًيج بخر

الوقود والزيوت والسوائل الهيدروليكية والشحوم  اريختا. ١.٣

  .والمرشحات المناسبة لنوع الخدمة

  . بأمان أدوات الورشةل المعدات الزراعية ويشغوت اريختا .٢.٣

وفقا  ،تداول الكيماويات الخطرة والمواد القابلة لالشتعال .٣.٣

  . لمنتجإلرشادات ا

داء أالتشغيل فى الخدمة و "وكتالوجات"من كتيبات  ةداستفاإل. ٤.٣

  .العمل

 .نظم الرى ةروادا ،ذينفوت ،ميصمت . ٥.٣

  . ذات الصلة بالتخصص ،الحقليةو ،المعملية :التجارب اءجرإ. ٦.٣

 . م المباني الزراعيةيصمت . ٧.٣

 .ت الزراعيةار مواد البناء المناسبة للمنشآيختا . ٨.٣

 .ع مكونات وقطع لنظام مايجمتو ،ميصمت. ٩.٣

 . لتصنيع الزراعىار أداء نظم ميكنة اإلنتاج واختبا. ١٠.٣

 .ع أجزاء اآلالتيجموت ،كيفكت. ١١.٣
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٤٧ 
 

ن حيث معدالت الزراعة والتسميد اآلالت م ةعايروم ،ضبط. ١٢.٣

 . الرش والحصاد والحرثو

 . تهدفةللمناطق المس عمليات الرفع المساحى اءجرا .١٣.٣

م بالمهام المحددة شاركة في عمليات إنشاء اآلبار، والقياالم .١٤.٣

 .له

 .نظام الري المناسب لطبيعة التربة ونوع المحصول اريختا .١٥.٣

 . استخدام أجهزة القياس، ويعرض النتائج المستخلصة .١٦.٣

  :المهارات الذهنية .٤

 يجي كليات الزراعةرات الذهنية التي يجب أن يكتسبها خراإلى جانب المه   

  : على يجب أن يكون خريج برنامج الهندسة الزراعية قادراً

  . حتياجات المستهدفة الار المعدات الزراعية التى تناسب ايختا .١.٤

 .  م التصاميم ، وأداء المعدات واآلالت الزراعيةيقيت .٤.٢

حل المشاكل اآلالت الهندسية، باستخدام الرياضيات والعلوم  .٤.٣

  .الصلةذات 

ص أعطال المعدات الزراعية مستعينا بالدليل يشخت .٤.٤

  . االسترشادي

  .ر فقد المحصول فى عمليات الحصاديقدت .٤.٥
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٤٨ 
 

 :الهيكل األكاديمي لبرامج الزراعة: عاشراً

دليل استرشادي غير مجرد  الجدول التالي هى نسب المقترحة فىن الإ

 :وتوصيفها ،ومداها مجاالت الدراسة،يوضح  ملزم للجامعات،

  مجال الدراسةم
 

 التوصيف (%)المدي 

الحيوان  –النبات  –الطبيعة  –الكيمياء    ٣٥- ٣٠  العلوم األساسية ١

 –الوراثة  –الفسيولوجي  –الزراعي 

 الرياضيات –اإلحصاء 

العلوم اإلنسانية ٢

 واالجتماعية 

اللغة اإلنجليزية  –االجتماع  –االقتصاد  ١٢ – ٥

 التواصل –اإلدارة  –

  العلوم التخصصية ٣
  

 مييعلتتختلف طبقا للبرنامج ال ٤٥ -  ٤٠

  التدريب الميداني٤
  

 التدريب الميداني ومشاريع التخرج  ٧ – ٥

تكنولوجيا ٥

 المعلومات 

 –أساسيات تكنولوجيا المعلومات  ٥ – ٣

 المهنة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات فى

  نسبة٦
 

يات لتطوير برامجها و تستخدمها الكل ٨ - ٧

 .تحقيق رسالتها
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٤٩ 
 

   :المصطلحات العلمية المستخدمة في الدليل: حادي عشر

  : مؤسسة التعليم العالي •

عليم العالي والدولة الكليات  أو المعاهد العليا التابعة  لوزارة الت هى

 ، والتى تقدم برامج تعليمية فىلجامعة األزهر ات التابعةأو الكلي، للبحث العلمى

  .مجال التعليم الزراعى

  

  :االعتماد •

القومية لضمان جودة التعليم  الذى تمنحه الهيئة ،عترافيقصد به اإل

ثبات أن لديها القدرة المؤسسية، ، إذا تمكنت من إعتماد للمؤسسة التعليميةواال

وفقاً للمعايير المعتمدة والمعلنة من الهيئة، ولديها من  ،وتحقق الفاعلية التعليمية

  .مة المتطورة التى تضمن التحسين والتعزيز المستمر للجودةاألنظ

  

  ): NARS(المعايير األكاديمية القومية القياسية  •

والتى أعدتها الهيئة  ،للبرامج التعليمية المختلفةالمعايير األكاديمية 

وتمثل هذه . وممثلين لمختلف قطاعات المستفيدين ،ستعانة بخبراء متخصصينباال

  .عتمادألدنى المطلوب تحقيقه لالر الحد االمعايي
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٥٠ 
 

  :المعايير المعتمدة  •

 ،وتعتمد من الهيئة ،تتبناها المؤسسة والتى ،معايير األكاديمية القياسيةال

بشرط أن يكون مستواها أعلى من الحد األدنى للمعايير األكاديمية القومية 

  .القياسية

  

  : مواصفات الخريج    •

لمهارات عند اب المعارف مع امجموعة من الصفات الناتجة من اكتس

نتهاء ما يجب أن يتصف به الخريج عند اإلتوضح  ،معين دراسته لبرنامج دراسى

  .من دراسة البرنامج

  

 :البرنامج التعليمي   •

 ،تتضمن المناهج والمقررات واألنشطة التي تكسب الطالب المعرفة    

ى تخصص لتحقيق أهداف تعليمية مخططة، وف ،والقيم الالزمة ،والمهارات

  .محدد دراسى
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٥١ 
 

  :األطراف المجتمعية •

هتمام مشروع أو مصلحة لها ا التى ،ة األفراد والمؤسسات والجهاتكاف

ويقصد بهم . أو تتحمل مخاطر ناتجة عن الموضوع المشار إليه تبعا للسياق  ،ما

وأولياء األمور، وأعضاء هيئة  ؤسسة التعليمية بصفة عامة الطالب،بالنسبة للم

النقابة المهنية المرتبطة ببرامج  نيهم، والعاملين بالمؤسسة، وممثلىومعاو التدريس

التي تتعامل مع المؤسسة سواء  ، وأفراد و مؤسسات المجتمع المدنىالمؤسسة

كمستهلكين لخدماتها، أو يقومون بتوفير أماكن للتدريب، أو يشكلون المجتمع 

  .المحلي للمؤسسة جغرافياً

  

  :المهارات الذهنية •

والمفاهيم المعارف  إعتمادا على ،المهارات التى يعمل فيها الخريج ذهنههى 

  . اكتسبها أثناء الدراسة لتحقيق هدف معين التى ،والمهارات المهنية

  

  :المهارات المهنية •

يستطيع معها الخريج أن  ارات ذات العالقة بالمهنة ، والتىمجموعة المه هى

  .يمارس مهنته  بأقل قدر من المخاطر 

  

 



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
 

٥٢ 
 

  :لمهارات العامةا  •

تتيح لهم االرتقاء  والتى ،فرها فى الخريجيناهى المهارات الواجب تو

طبقا لمتطلبات  ،تغيير توجهاتهم ء ممارسة المهنة ، أو تساعدهم علىبأدائهم أثنا

 ،اللغة األجنبية :هى ،المهارات أربع مجموعات رئيسية وتضم هذه. سوق العمل

وتحدد . التواصل مع اآلخرين ، واإلدارةو، ستخدام تكنولوجيا المعلومات إو

أثناء الدراسة من كل من هذه  ؤهالمؤسسة التعليمية الحد األدنى الواجب استيفا

 .     طبقا لرسالتها ،المهارات

  

  


