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يقدية
تعد كمية الز ارعةة مةن أقةدم كمية ت م معةة كاةر ال ةيث نيةث أا ة ت عة م 7591م فة ااةس معقع ة النة ل كمع ةد ز ارعة عة ل
يتبع ع ازرة التعميم الع ل

ثم تنعلت إلى كمية لمزراعة تتبةع م معةة اإلنةكادرية فة 7595/1/7م بة لررار المم ةعرر رقةم  7811لنةاة

7595م .عفى ع م 7517م عمع صدعر ق اعن تاظيم الم مع ت المصرية رقم  95لناة 7517م أا ت م معة عنط الةدلت عانةترمت
الكمية عن م معة اإلنكادرية عتبعت م معة عنط الدلت  .عفى ع م 7511م تم تعديل الر اعن الن بق لتصةب م معةة طاطة بةدال مةن
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م معة عنط الدلت عأصبنت كمية الزراعة ت بعة لم معة طاط نتى صدعر الررار المم عرر رقم  775لناة 7889م بإا ء م معة
كار ال يث ف 7889/1/7م.
تما كمية الزراعة ماذ ا أت عنتى ع م 7519م درمة البك لعريعس ف العمعم الزراعية عبة اإلات ج الزراع " عبة ع مةة" ثةم
أقرت العديد من ال عب عمم الت التخصص بعد ذلك نتى أصبنت  71عبة درانية تخصصية.
عف ة إط ة ر االنةةتم بة لمتاي ةرات الع لميةةة النديثةةة فة مم ة ل التعمةةيم عاألخةةذ باظ ة م تعكيةةد المةةعدة عاالعتم ة د ف ة العمميةةة التعميميةةة
عانتم بة لمتطمب ت نعق العمل فرد ارتأت الكمية ضةمن مة ارتةأت فة أهةداف اإلنةتراتيمية ضةرعرة تنةديث مرررات ة اعاعة دة هيكمةة
البةرام عالمرةررات الد ارنةية ب ة ؛ لتعاكةب المنةتمدات عمة المنةتعر اإلقميمة عالعة لم بترةديم بةرام بيايةة Multi-disciplinary
 programsمديدة تعتمد عم م ركة العديد من األقنة م العمميةة داخةل الكميةة لتنةل منةل البةرام التخصصةية الدقيرةة مةع التأكيةد
عم ة اإلعةةداد الم ا ة المتميةةز لمخ ةري

مةةن خةةبلل تطةةعير ب ةرام التةةدريب الميداا عتاميةةة م ة رات االتص ة الت عالةةتعمم الةةذات اعادراك

قض ة ي الممتمةةع عاالتم ه ة ت النديثةةة ف ة العمةةعم عالتكاعلعمي ة عرفةةع قةةدرات الطةةبلب الري ديةةة عقةةد انةةتمزم ذلةةك األخةةذ باظ ة م تعكيةةد
المعدة عاالعتم د عالذر قطعت فيه الكمية عط كبي ار ب إلض فة إلى تنديث المنتعر العممة لمرررات ة الد ارنةية عانةتنداث مرةررات
أخرى عالتنعل إل اظ م الن ع ت المعتمدة.

انباب األول
إستزاتيجية انكهية
سسانح انكهيح وسؤيتها

Faculty Vision and
Mission

انشؤيح

Vision
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كمية زراعة متميزة معتمدة أك ديمي تتنم ب البتك ر.
انشسانح
Mission

تمتزم كمية الزراعة – م معة كار ال يث بإعداد خري متميز ق در عمى االبتك ر عالما فنة الم اية الزراعية ف أنعاق العمل اعاعداد

كعادر بنثية تن هم ف إات ج عتطبيق عا ةر المعة را الزراعيةة لتننةين ماظعمةة اإلاتة ج عالتصةايع الز ارعة عالنةمك عتنريةق األمةن

الاذا

لرفع منتعي ت معي ة النك ن عخدمة عتامية الممتمع ت الرياية ف إط ر من الريم االرتر ية.

انغاياخ

Goals

تابثق غ ي ت الكميةة مةن الا ية ت الر ينةية الع مةة لمم معةة عذلةك؛ لتنريةق رؤيةة عرنة لة الكميةة التة تتاةق مةع رؤيةة عرنة لة الم معةة؛
عذلك من خبلل مممععة األهداا اإلنتراتيمية عتتمثل غ ي ت الكمية فيم يم :
 .7االرتر ء بمعدة العممية التعميمية عالبنثية عالممتمعية ف إط ر اظ م المعدة عاالعتم د.
 .7تعظيم قدره الكمية لبلنتم بة الاع لة لمميع األطراا المنتايدة من برام الكمية عت مل تامية البي ة عخدمةة الممتمةع عذلةك
عن طريق تعزيز قدرة الطبلب عمى التع مل مع التراي ت النديثة عالتا فس ف نعق العمل.

 .1تنةةديث ك فةةة األا ةةطة عالخةةدم ت التة ترةةدم الكميةةة عت ةةميع التعة عن الم ةةترك مةةع كمية ت الز ارعةةة عمةةى المنةةتعى المنمةةى
عاإلقميم عالدعل .
 .9رفع كا ءة أداء الم ز الم ل عاإلدارر ب لكمية من أمل تامية المعارد الذاتية بتنعيق خدم ت األا طة ذات الط بع الخ ص
ب لكمية عكذلك من خبلل اإلدارة الاع لة لممعارد الم لية المخصصة لمكمية.
األهذاف اإلستشاتيجيح
Strategic Objectives
ت ةةدا الكميةةة إلةةى تننةةين معاصةةا ت الخ ةري الم ة مع ؛ لك ة ي ةتبلءم مةةع متطمب ة ت نةةعق العمةةل المنميةةة عاإلقميميةةة عأن يكةةعن معاكب ة

لخطةةط التاميةةة االق تص ة دية عاالمتم عيةةة لمممتمةةع لزي ة دة ثرةةة الممتمةةع المنمةةى ف ة خريم ة الكميةةة ف ة المرنمةةة الن ليةةة ثةةم كنةةب ثرةةة
الممتمع اإلقميم ثم الع لم
.7
.7
.1
.9
.9
.9
.1
.1

عذلك من خبلل مممععة من األهداا الارعية الت يمكن إيم زه ف اآلت :

تبا الاكر االنتراتيم لتطعير الاظ م المؤنن .
تامية قدرات عم رات المعارد الب رية ب لكمية.
تامية المعارد الم دية عالذاتية لمكمية.
تأصيل عا ر الريم األخبلقية عنرية تداعل المعمعم ت.
التطعير المنتمر لخدمة الطبلب عالخريمين.
التنديث المنتمر لمعممية التعميمية عفر لمع يير المعدة.
تطعير الدران ت العمي عمعدة البنث العمم .
ترعيم األداء المؤنن لتننين الا عمية التعميمية.

انباب انثاني
يفاهيى أساسية ويصطهحات
يادج ( )1تعشيفاخ

Terminology

للكلمات والعبارات التالٌة ،حٌنما ترد فً هذه الالئحة ،المعانً المخصصة لها أدناه ،ما لم تدل القرٌنة على خالف ذلك.
اندايعح

خايعح كفش انشٛخ.
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يدهش اندايعح
انالئحح
انضاعح انًعتًذج
صاعح االتصال
انثزَايح انذراصي
انخطح انذراصيح
انعاو اندايعي
انعةء انذراصي
انًضتىي انذراصي
انذرخح اندايعيح
انًعذل انفصهي
انًعذل انتزاكًي
انتقذيز انعاو
يقزر حز

كهيح انزراعح  -خايعح كفز انشيخ

يدهظ خايعح كفش انشٛخ.
انالئحح األكاديًيح انذاخهيح (يزحهح انثكانىريىس) نكهيح انزراعح  -خايعح كفز انشيخ (تُظاو انضاعاخ انًعتًذج) .

ٔحذج قٛاط أكاد ًٙٚنرحذٚذ ٔصٌ انًقشس ت ٍٛانًقشساخ األخشٖ.
انٕقد انطثٛع ٙانًُقؼ ٙف ٙيحاػشج أٔ يعًم أٔ فظم دساع.ٙ
يدًٕعح انذساعاخ ٔانًُاْح انر ٙذؤدٖ إنٗ انحظٕل عهٗ دسخح عهًٛح ف ٙذخظض يع.ٍٛ
قائًح انًقشساخ انًطهٕب دساعرٓا نثشَايح دساع ٙيا  ،نهحظٕل عهٗ انذسخح اندايعٛح انًطهٕتح
نثشَايح دساع. ٙ
ٚركٌٕ يٍ ثالثح فظٕل دساعٛح؛ فظه ٍٛإخثاس( ٍٛٚخشٚفٔ ٙشرٕ٘) ٔفظم طٛف ٙاخرٛاس٘ٔ ،كم
فظم دساع ٙإخثاس٘ ٚركٌٕ يٍ خًغح عشش أعثٕعا ً يا عذا فرشج االيرحاَاخ ،كًا ٚركٌٕ انفظم
انظٛف ٙيٍ ثًاَٛح أعاتٛع عذا فرشج االيرحاَاخ.
يدًٕعح انغاعاخ انًعرًذج انرٚ ٙغدهٓا انطانة ف ٙفظم دساع.ٙ
ذظُٛف انطالب أثُاء فرشج انذساعح تانكهٛح ؽثقا نعذد انغاعاخ انًدراصج.
انشٓادج انر ٙذًُحٓا اندايعح(تُاء عهٗ ؽهة يدهظ انكهٛح) نهطانة تعذ اعركًال يرطهثاخ انرخشج.
ؽشٚقح عذدٚح نرقٕٚى انطانة أكادًٛٚا ً خالل انفظم انذساع.ٙ
ؽشٚقح عذدٚح نرقٕٚى األداء األكاد ًٙٚنهطانة خالل فرشج يعُٛح ،فئرا كاَد ذهك انفرشج ذًثم اكرًال
انغاعاخ انًطهٕتح نهرخشج فٛكٌٕ انًعذل انرشاكً ْٕ ٙانًعذل انرشاكً ٙنهرخشج.
انرقذٚش انز٘ ٚحظم عهٛح انًرخشج ف ٙاندايعح حغة انًعذل انرشاكً ٙنهرخشج.
ْٕ يقشس اخرٛاس٘ ٚقٕو انطانة تذساعرّ يٍ يقشساخ داخم كهٛاخ اندايعح أٔ خاسخٓا رٔ عالقح
يشذثطح تثشَايح انذساعح.

يادج ( )2ألساو انكهيح
Departments

Faculty

تتكعن الكمية من ثبلثة ع ر قنم أك ديم ه ك لت ل :
منمنل
البرا7م
7

األقن م األك ديمية
األ ارض عالمي ه

كعد الرنم
787
787

االقتص د الزراع

1

781

األلب ن

9

789

الاب ت الزراع

9

789

اإلات ج النيعاا

9

789

إات ج الدعامن

1

781

الصا ع ت الاذا ية

1

781

الن رات االقتص دية

5

785

البن تيةن

78

778

كيمي ء عنمية المبيدات

77

777

المن صيةل

77

777

الع ارثةةة

71

771

ال ادنة الزراعية

يادج ( )3يُح انذسجاخ انعهًيح
Degree Awarding

Scientific

أ -يمنح مجمس جامعة كفرا لشيخ بناء عمى طمب مجمس الكمية درجة البكالوريوس في العموم الزراعية في أحد البرامج التالية:
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 -1برا م اإلات ج الاب ت

 -7برا م اإلات ج النيعاا عالداماى عالنمك
 -1برا م عمعم األغذية
 -9برا م عق ية الاب ت
 -9برا م التكاعلعمي النيعية الزراعية
 -9برا م العمعم االقتص دية عاالمتم عية الزراعية
 -1برا م األراض عالمي ه

ب -يمنح مجمس جامعة كفرا لش يخ بناء عمى طمب مجمس الكمية درجة البكالوريوس في الهندسة الزراعية طبقا لقرار رئيس المجمس األعمى
لمقوات المسمحة رقم  195لسنة 2112م بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات مادة  177ومادة .248
ج -تمنح شهادات التخرج طبقا لمبرامج المذكورة في م ادة (-3أ&ب) وف ى حال ة اختي ار الطال ب توجه ا فرعي ا ( )optionيض ا ذ ذا التوج الفرع ي
إلى جانب البرنامج الرئيسي في السجل الدراسي لمطالب عند التخرج ( سجل تقديرات الطالب) كالتالي:

 -1برنامج اإلنتاج النباتي
البرا م الر ين

المن صيل

الا ك ة

الخضر

الزهعر عاب ت ت الزياة عتانيق الندا ق

 -2برنامج اإلنتاج الحيواني والداجنى والسمكي
البرا م الر ين

 -3برنامج عموم األغذية
البرا م الر ين

 -4برنامج وقاية النبات
البرا م الر ين

 -5برنامج التكنولوجيا الحيوية الزراعية
البرا م الر ين

اإلات ج النيعاا

إات ج الدعامن

إات ج األنم ك
تكاعلعمي األغذية

األلب ن

الن رات االقتص دية
أمراض الاب ت
مبيدات اآلف ت
العراثة
الميكرعبيعلعمي الزراعية

 -6برنامج العموم االقتصادية واالجتماعية الزراعية
البرا م الر ين

االقتص د الزراع
اإلر د الزراع
الممتمع الريا

د -يتم منح الدرجات العممية لمطالب الذين أتموا متطمبات التخرج في نهاية كل فصل دراسي.
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يادج ( )4انششوط انعايح نهمثىل

General Rules of Admission

تخضع الكلٌة لنظام القبول بالجامعات المصرٌة وٌشترط فٌمن ٌتقدم لاللتحاق بالكلٌة الشروط التالٌة:
 أن ٌكون مصري الجنسٌة ،وٌجوز قبول غٌر المصرٌٌن وفقا ً للتعلٌمات المنظمة لذلك.
 أن ٌكون حاصالً على شهادة الثانوٌة العامة أو ما ٌعادلها بالمجموع والتخصص المناسبٌن لكل برنامج.
 أن ٌكون حاصالً على دبلوم المدارس الثانوٌة الزراعٌة بعد اجتٌاز اختبار المعادلة وذلك وفقا لشروط كل برنامج
دراسً بالكلٌة.
 أن ٌكون الئقا ً صحٌاً.
 أن ٌكون متفرغا ً تفرغا ً تاما ً للدراسة ،أو ٌكون لدٌه موافقة صرٌحة من جهة عمله بالتفرغ الكلً للدراسة.
أال ٌكون قد مضى على حصوله على الشهادة المطلوبة للقبول أكثر من المدة المسموح بها طبقا ً للنظام المصري.
ٌ جوز قبول الطالب الحاصلٌن على درجة البكالورٌوس فً العلوم أو فً العلوم الصٌدالنٌة أو فً العلوم الطبٌة
البٌطرٌة أو فً العلوم الطبٌة للحصول على درجة البكالورٌوس فً برامج اإلنتاج النباتً  ،اإلنتاج الحٌوانً والداجنى
والسمكً ،علوم األغذٌة  ،وقاٌة النبات  ،التكنولوجٌا الحٌوٌة الزراعٌة  ،األراضً والمٌاه كما ٌجوز قبول الطالب
الحاصلٌن على درجة بكالورٌوس من كلٌات أخرى على أن ٌكون الطالب حاصل على الثانوٌة العامة شعبة العلوم أو ما
ٌعادلها ،كذلك ٌجوز قبول الطالب الحاصلٌن على درجة البكالورٌوس فً الهندسة للحصول على درجة البكالورٌوس
فً برنامج الهندسة الزراعٌة ،هذا وفى جمٌع الحاالت ٌتم إعفاء الطالب الحاصلٌن على درجة البكالورٌوس من الدراسة
واالمتحان فً المقررات المناظرة للمقررات التً سبق لهم دراستها بكلٌاتهم وٌكون اإلعفاء بقرار من رئٌس الجامعة
بعد أخذ رأى مجلس الكلٌة ومجالس األقسام المختصة.
ٌ جوز قبول الطالب الحاصلٌن على درجة البكالورٌوس فى العلوم الزراعٌة أو الهندسة الزراعٌة من ذات الكلٌة أو
الكلٌات المناظرة للحصول على بكالورٌوس العلوم الزراعٌة فً برنامج أو توجه آخر وفى هذه الحالة ٌتم إعفائهم من
المقررات المناظرة للمقررات التً سبق لهم دراستها وامتحانها والنجاح فٌها طبقا للمادة ( )66من هذه الالئحة وٌكون
اإلعفاء بقرار من رئٌس الجامعة ومجلس شئون التعلٌم والطالب بعد أخذ رأى مجلس الكلٌة ومجالس األقسام المختصة.
ٌ ستخدم قواعد قبول تحوٌل الطالب من كلٌات مناظرة طبقا لنصوص قانون تنظٌم الجامعات والئحته التنفٌذٌة واللوائح
المعدلة له وأي ضوابط ٌضعها المجلس األعلى للجامعات مستقبال فً هذا الشأن.
يادج ( )5وثائك االنتحاق
Documents Required for Admission
ٌقدم الطالب الملتحق بالكلٌة الوثائق التالٌة:
أصل شهادة المؤهل الدراسً.
أصل شهادة المٌالد.
عدد ست صور مقاس  6×4حدٌثة .
الكشف الطبً المعتمد.
نموذج  6جند للطالب الذكور.
ما قد تطلبه الكلٌة من مستندات أو وثائق أخرى.

انباب انثانث
الئحة نظاو اندراسة وانتسجيم
Study and Registration System
يادج ( )6انُظاو انذساسي
Study System
النظام الدراسً المتبع هو نظام الساعات المعتمدة ،وفٌه ٌقسم العام الدراسً إلى فصلٌن دراسٌٌن إجبارٌٌن ،الفصل الخرٌفً
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والفصل الشتوي وكل منهما  15أسبوعاً ،باإلضافة إلى فصل صٌفً اختٌاري عبارة عن ثمانٌة أسابٌع (على أن ٌتم مضاعفة
الساعات الدراسٌة األسبوعٌة المخصصة للمقررات التً تدرس فً هذا الفصل) ،هذا عدا فترة االمتحانات.
يادج ( )7انساعاخ انًعتًذج وساعاخ االتصال
and Contact Hours

Credit Hours

الساعة المعتمدة عبارة عن وحدة قٌاس أكادٌمً لتحدٌد وزن المقرر بٌن المقررات األخرى ،وتكافئ محاضرة واحدة لمدة
 55دقٌقة أسبوعٌاً ،أو حصة تمارٌن أو معمل لمدة  155دقٌقة أسبوعٌاً ،أو حصة إكلٌنٌكٌة أو ورشة أو مزرعة لمدة 155
دقٌقة أسبوعٌاً ،أو حصة تدرٌبٌة لمدة  655دقٌقة أسبوعٌا .وعموما ً فإن عدد الساعات المعتمدة لمقرر ما ٌعكس الناتج
المتوقع من المقرر ،كما ٌوضح الوقت المطلوب لدراسة المقرر وطبٌعة هذه الدراسة ،بٌنما ساعات االتصال هً الوقت
الطبٌعً المنقضً فً محاضرة أو معمل أو فصل دراسً.
يادج ( )8انثشايج انذساسيح
Study Program
تضم الخطة الدراسٌة للكلٌة سبعة برامج دراسٌة ،التً تؤهل لدرجة البكالورٌوس فً العلوم الزراعٌة فً تخصص البرنامج
الدراسً باإلضافة إلى برنامج الهندسة الزراعٌة الذي ٌؤهل الطالب لدرجة البكالورٌوس فً الهندسة الزراعٌة (مادة 3
أ&ب&ج) ،وٌتاح للطالب فرصة اختٌار مجموعة مقررات تكسبه عمقا ً فً تخصص فرعً (توجه) داخل التخصص
الرئٌسً للبرنامج وٌشار إلى هذا التوجه فً السجل الدراسً للطالب ( سجل تقدٌرات الطالب).
يادج ( )9انخغظ انذساسيح نهثشايج
Study Plan Program
تنقسم الخطط الدراسٌة لجمٌع البرامج الدراسٌة التً تقدم من الكلٌة إلى المتطلبات اآلتٌة:
متطلبات الجامعة اإلجبارية 4 :ساعات معتمدة ٌتحتم على جمٌع طالب الكلٌة دراستها عند اختٌار أي برنامج
تخصصً.
متطلبات الجامعة االختيارية 8 :ساعات معتمدة ٌمكن اختٌارها من قائمة معدة بعناٌة ،وٌجوز إضافة مقررات أخرى
إلٌها ،أو حذف مقررات مدرجة منها ،بقرار من مجلس الجامعة.
متطلبات الكلية اإلجبارية واالختيارية 55 :ساعة إجبارٌة و 6ساعات اختٌارٌة الموضحة بهذه الالئحة (الباب الثامن)
وتقدم بواسطة مجلس الكلٌة وتعتمد من مجلس الجامعة.
متطلبات البرنامج الدراسي أو التوجه اإلجبارية واالختيارية 35 :ساعة إجبارٌة و 64ساعة اختٌارٌة الموضحة بهذه
الالئحة (الباب التاسع) تقدم بواسطة مجلس الكلٌة وتعتمد من مجلس الجامعة.
يادج ( )11يتغهثاخ انثشَايج انذساسي
Requirements of Study Program
ٌكون لكل برنامج دراسً خطة دراسٌة تحتوي على مقررات متطلبات الجامعة اإلجبارٌة واالختٌارٌة ،ومقررات متطلبات الكلٌة
اإلجبارٌة واالختٌارٌة ،ومتطلبات البرنامج الدراسً اإلجبارٌة واالختٌارٌة التً تقدمها الكلٌة .بحٌث ٌكون لكل مقرر دراسً
مواصفات تحدد المحتوى والمعلومات األساسٌة والمهنٌة للمقرر ،طبقا ً لمقتضٌات النظام الداخلً للجودة .وتعد البرامج والخطط
الدراسٌة والمناهج لمتطلبات البرنامج الدراسً أو التوجه بمعرفة مجالس األقسام ومجلس الكلٌة ،وتعتمد تلك البرامج والتوجهات
والخطط والمناهج أو أي تعدٌل علٌها من مجلس الجامعة
يادج ( )11يهف انًمشس انذساسً
Course File
ٌنشأ لكل مقرر دراسً ملف خاص به ( ٚ ،) Course Fileحرٕٖ عهٗ كم يا ٚرعهق تانًقشس؛ يثم انًٕاطفاخ (course
ٔ )Specificationانرقاسٚش (ٔ )Course Reportsااليرحاَاخ ٔاالعرثٛاَاخ  ...انخٚٔ .عذ ْزا انًهف فَٓ ٙاٚح كم فظم دساع.ٙ
يادج ( )12عذد انساعاخ انًعتًذج انًغهىتح نهتخشج Credit Hours Required for
Graduation
ٌشترط لحصول الطالب على درجة البكالورٌوس فً أحد البرامج أو التوجهات الفرعٌة الموضحة فً المادة ( )3أن ٌقوم الطالب
بدراسة  145ساعة معتمدة ( مائة وأربعون ساعة معتمدة ) على األقل بنجاح.
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يادج ( )13أسلاو انًمشساخ

Course Numbers

تطرح الكلٌة عددا من المقررات الدراسٌة فً جمٌع التخصصات داخل الكلٌة ،بحٌث ٌشرف كل قسم علمً على مجموعة من هذه
المقررات طبقا لتخصصه ،وقد تضم الخطة الدراسٌة ألحد البرامج الدراسٌة مجموعة مقررات تخضع لإلشراف العلمً لعدد من
األقسام العلمٌة داخل الكلٌة التً تطرح البرنامج وخارجها أٌضا.
ٌخصص لكل مقرر دراسً بالكلٌة رقما ً كودٌا ً ال ٌتكررٌ ،حتوي على معلومات عن ترتٌب الكلٌة وفقا لكلٌات الجامعة والقسم
العلمً الذي ٌشرف على المقرر ،ومستوى المقرر داخل القسم ،باإلضافة إلى تحدٌد نوع المقرر من حٌث طرحه لطالب الدرجة
الجامعٌة األولى (البكالورٌوس) أو الدراسات العلٌا.
رقم المقرر عبارة عن ست خانات كما بالشكل التالً ،لكل خانة منها مدلول خاص:

فالخانة التً فً أقصى الشمال ) (D5ذحذد َٕع انًقشس كانران 0 :ٙنًقشساخ يشحهح انذسخح اندايعٛح األٔنٗ 1ٔ ،نًقشساخ
يشحهح انذساعاخ انعهٛأ ،عهٗ رنك ذركٌٕ خًٛع أسقاو يقشساخ انذسخح اندايعٛح األٔنٗ يٍ انخًظ خاَاخ انر ٙذقع عهٗ ان.ًٍٛٛ
خانة عشرات اآلالف ) (D4ذحذد كٕد انكهٛح (سقى ،) 1حغة ذشذٛة إَشاء كهٛح انضساعح داخم اندايعح.
خانتا اآلالف والمئات ) (D2&D3ذحذداٌ انشقى انكٕد٘ نهقغى انعهً ٙداخم انكهٛحٔ ،قذ ذأخز كم يًُٓا األسقاو يٍ  41إنٗ  31عهٗ
أٌ ٚرٕنٗ انقغى اإلششاف انعهً ٙانكايم عهٗ انًقشس؛ انًرؼًٍ إعذاد يٕاطفاذّ ٔيحرٕٚاذّٔ ،إعذاد يهفّٔ ،يراتعح انرقاسٚش انفظهٛح
نهًقشسٔ ،رنك تانرعأٌ يع انقائً ٍٛترذسٚغّ.
أما خانتا العشرات واآلحاد ) (D1&D0فئًَٓا ٚخظظاٌ نرحذٚذ انًقشس داخم انرخظض ،تحٛث ذأخز األسقاو يٍ  00إنٗ 99
ذرذسج ؽثقا نًغرٕٖ انًقشس.
يادج ( )14انًششذ األكاديًي

Academic Advisor

ٌخصص لكل مجموعة من الطالب مرشداً أكادٌمٌا ً من بٌن أعضاء هٌئة التدرٌسٌ ،ساعد الطالب فً اختٌار المقررات الدراسٌة،
وترتٌب جداولهم الدراسٌة ،وعملٌات الحذف واإلضافة واالنسحاب من مقرر أو من فصل دراسً ،وحل مشاكلهم األكادٌمٌة
طوال فترة الدراسة .هذا وبالرغم من إرشاد المرشد األكادٌمً للطالب ،فإن الطالب ٌعتبر مسئوالً مسئولٌة مباشرة عن اختٌار
المواد والشعب والجدول الدراسً ،والتأكد من تحقٌق المتطلب السابق للمقرر إن وجد ،والتأكد من عدم وجود أي تعارض فً
الجدول الدراسً وتعد اإلقرارات الالزمة وٌوقع علٌها الطالب منذ بداٌة التحاقه بالكلٌة.
يادج ( )15يُسك انثشَايج
Program Coordinator
ٌختار عمٌد الكلٌة من بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس منسقا ً لكل برنامج دراسً بالكلٌة ،للتنسٌق بٌن الكلٌة واألقسام العلمٌة والمرشدٌن
األكادٌمٌٌن ومكتب القبول والتسجٌل بالجامعة ،وذلك فٌما ٌخص األمور األكادٌمٌة.
يادج ( )16انتسجيم
Registration
تنشر مواعٌد التسجٌل فً التقوٌم األكادٌمً ،سواء كان ذلك بالنسبة للطالب الجدد أو الطالب المستمرٌنٌ .قوم الطالب بمساعدة
مرشده األكادٌمً بتعبئة نموذج التسجٌل ،وباختٌار المقررات والبرامج ،وإعداد جدوله الدراسً ،وتعبئة النماذج الخاصة بذلك،
وتسلٌمها إلى إدارة القبول والتسجٌل بعد اعتمادها من المرشد األكادٌمً.
ٌعتبر الطالب مسجالً إذا أنهى متطلبات التسجٌل وسدد الرسوم الدراسٌة وعلى إدارة القبول والتسجٌل أن تنشئ ملفا ً أكادٌمٌا ً لكل
طالب ٌحتوى على كامل وثائق االلتحاق ،وكذلك على صور من جدوله الدراسً ونماذج الحذف واإلضافة ....إلخ ،وٌجب أن
ٌحدث هذا الملف فً نهاٌة كل فصل دراسً.
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يادج ( )17تسجيم انغانة انًُزس أكاديًيا
Registration of a Warned Student

الطالب الذي حصل على إنذار أكادٌمً ٌسجل فً الحد األدنى للعبء الدراسً فً الفصل الدراسً التالً ،وال ٌجوز تجاوز
ذلك إال بموافقة عمٌد الكلٌة بنا ًء على توصٌة المرشد األكادٌمً ،استناداً إلى المادة ( )55من الئحة االمتحانات.
يادج ( )18انًتغهة انساتك نًمشس
Course Prerequisite
ال ٌجوز تسجٌل الطالب فً أي مقرر دراسً ٌشترط له متطلب سابق ما لم ٌكن قد اجتاز بنجاح ذلك المتطلب ،وال ٌتم تجاوز ذلك
إال بموافقة نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب بناء على توصٌة من عمٌد الكلٌة.
يادج ( )19انعةء انذساسي
Study Load
العبء الدراسً هو مجموع الساعات المعتمدة التً ٌسجلها الطالب فً فصل دراسً معٌن .وهذا العبء ٌختلف من طالب إلى
آخر طبقا ً الستعداده العلمً ومستواه الدراسً ،ولظروف الجدول الدراسً وتعارضاته ،وفى جمٌع األحوال ٌراعى التالً:
 الحد األعلى للتسجٌل  61ساعة معتمدة أسبوعٌاً ،إال فً الحاالت التً ٌتوقف علٌها تخرج الطالب فٌجوز تجاوز هذا
الحد فً الفصل الدراسً األخٌر ،وذلك بموافقة المرشد األكادٌمً ومنسق البرنامج الدراسً وموافقة مجلس الكلٌة،
بشرط أال تتجاوز هذه الزٌادة  6ساعات معتمدة.
 الحد األدنى للتسجٌل  16ساعة معتمدة وٌستثنى من ذلك الطالب الذي بقى على تخرجه أقل من ذلك ،وذلك فً الفصل
الدراسً األخٌر وذلك بموافقة مجلس الكلٌة.
 إذا طرح فصل دراسً صٌفً فٌكون الحد األعلى للتسجٌل فٌه  16ساعة معتمدة ،والحد األدنى  6ساعات معتمدة ،إال
فً الحاالت التً ٌتوقف علٌها تخرج الطالب فٌجوز تجاوز الحد األعلى فً ثالث ساعات معتمدة ،وٌجوز التغاضً عن
الحد األدنى وذلك بموافقة المرشد األكادٌمً ومنسق البرنامج الدراسً وموافقة مجلس الكلٌة.
 تعرض الحاالت األخرى لتجاوز الحدود العلٌا والدنٌا على مجلس الكلٌة التخاذ ما ٌراه بشأنها.
وفى جمٌع األحوال ٌتم االلتزام بالقوانٌن المنظمة فً الحد األدنى لسنوات التخرج والمنصوص علٌها فى قانون تنظٌم
الجامعات.
يادج ( )21فتشاخ انتسجيم وانحزف واإلضافح
Adding and Dropping Deadlines

Registration,

مع األخذ فً االعتبار الحد األعلى والحد األدنى للعبء الدراسًٌ ،راعى اآلتً:
ٌ خصص األسبوع األول من الفصل الدراسً للتسجٌل ،وتبدأ الدراسة مع بداٌة األسبوع الثانً مباشرة.
ٌ سمح للطالب بالحذف واإلضافة خالل األسبوع الثانً ،وخالل األسبوع الثالث بالحذف فقط.
ٌ خصص األسبوع األول من الفصل الدراسً الصٌفً للحذف واإلضافة ،وتبدأ الدراسة فً الٌوم الثالث من األسبوع
األول.
 الحد األدنى من الطالب للتسجٌل فً مقرر دراسً هو خمسة طالب للمقرر الواحد على أن ٌكون هذا المقرر من
المقررات الدراسٌة التً ٌطرحها القسم خالل الفصل الدراسً المنوط بذلك ولمجلس الكلٌة إعادة النظر فى هذا العدد
حسب مقتضٌات الحاجة.
ٌقوم الطالب بتعبئة النماذج الخاصة بذلك وبمشاورة ومساعدة المرشد األكادٌمً وموافقته ،ثم تسلم النماذج إلى إدارة القبول
والتسجٌل.

يادج ( )21االَسحاب يٍ يمشس
Withdrawal from a Course
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ٌجوز للطالب االنسحاب من أي مقرر ،بعد موافقة المرشد األكادٌمً ومحاضر المقرر ،وذلك حتى نهاٌة األسبوع الثامن من
الفصلٌن الخرٌفً والشتوي ،ونهاٌة األسبوع الرابع من الفصل الصٌفً ،مع مراعاة الحد األدنى للعبء الدراسً ،وٌرصد له
الرمز " ،"Wتششؽ أال ٚكٌٕ قذ ذدأص َغثح انغٛاب انًقشسج قثم االَغحابٔ ،ال ذذخم ذهك انًقشساخ ف ٙحغاب يعذل انطانة.
ٔإرا ذى االَغحاب تعذ انفرشج انًحذدج ٚعرثش انطانة ساعثا ً ف ٙانًقشس ٔٚشطذ نّ انرقذٚش"."F
يادج ( )22االَسحاب يٍ انفصم انذساسي
Withdrawal from a Semester
تنظم أمور االنسحاب من الفصل الدراسً طبقا للقواعد التالٌة:
ٌ جوز للطالب االنسحاب الكلى من الفصل الدراسً بتوصٌة من المرشد األكادٌمً وموافقة مجلس الكلٌة ،على أال
ٌتجاوز ذلك نهاٌة األسبوع العاشر من بداٌة الفصلٌن الخرٌفً والشتوي ،ونهاٌة األسبوع الخامس من بداٌة الفصل
الصٌفً.
 الطالب المستمر الذي لم ٌحضر للتسجٌل خالل فترتً التسجٌل والحذف واإلضافة ٌعتبر منسحبا ً من الفصل الدراسً.
ٌ نظر مجلس الكلٌة فً طلبات االنسحاب التً تقدم بعد نهاٌة الفترة المسموح بها فً الفقرة السابقة ،وللمجلس اتخاذ
القرار المناسب.
 ال ٌجوز أن ٌتجاوز عدد الفصول التً ٌنسحب منها الطالب عن أربعة فصول دراسٌة متتالٌة أو متفرقة.
يادج ( )23تأجيم انمثىل
Postponement of Admission
تنظم أمور تأجٌل قبول الطالب طبقا للقواعد التالٌة:
ٌ جوز تأجٌل قبول الطالب لف صل دراسً واحد إذا تقدم بطلب لعمٌد الكلٌة خالل أسبوع التسجٌل ،ووافق علٌه عمٌد
الكلٌة.
 الطالب الذي ٌقبل بالكلٌة ولم ٌسجل خالل أسبوع التسجٌل ٌعتبر منسحبا ً من الفصل الدراسً ،وإذا لم ٌسجل فً الفصل
الذي ٌلٌه ٌسجل فً العام التالً كطالب باق لإلعادة.
يادج ( )24االَمغا عٍ انذساسح
Study Discontinuance
الطالب المستمر الذي سجل وانقطع عن الدراسة ولم ٌقدم طلب انسحابٌ ،عامل معاملة الغائب طبقا ً للمادة ( )56من الئحة
االمتحانات.
يادج ( )25تغييش انثشَايج انذساسي
Changing Study Program
ٌجوز للطالب تغٌٌر برنامجه الدراسً ،وذلك بعد أخذ رأى المرشد األكادٌمً ومنسق البرنامج وموافقة عمٌد الكلٌة .وفً هذه
الحالة ٌمكن احتساب بعض المقررات التً اجتازها الطالب فً برنامجه السابق ،بشرط أن ٌعادلها منسق البرنامج الجدٌد
بمقررات البرنامج المحول إلٌه.
يادج ( )26اَتمال انًمشساخ
Transfer of Credit
ٌجوز انتقال بعض المقررات التً درسها الطالب وأنهاها بنجاح فً جامعة أخرى أو معهد علمً آخر ،إلى سجل الطالب وذلك
بعد اقتراح منسق البرنامج وموافقة مجلس الكلٌة وبالشروط اآلتٌة:
 أن تكون تلك المقررات ضمن الخطة الدراسٌة للبرنامج الدراسً.
 أال ٌقل تقدٌر المقرر المنقول عن "."1
 أال ٌزٌد ما ٌتم انتقاله من ساعات معتمدة عن  ٪55من إجمالً ساعات البرنامج الدراسً.
 أال تكون هذه المقررات قد استخدمت من قبل فً الحصول على درجة علمٌة فً نفس التخصص.
ٌ دخل تقدٌر هذه المقررات فً حساب المعدل التراكمً.
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يادج ( )27انتعهى يٍ تعذ
Bended Distant Learning

ٌسمح النظام الدراسً التعلم من بعد بتدرٌس بعض المقررات من بعد؛ عن طرٌق اإلنترنت أو التلٌفزٌون ،أو أي وسٌلة من
وسائل التعلم من بعد ،وفً جمٌع األحوال ٌجرى االمتحان النهائً داخل الحرم الجامعً .وتتبع التعلٌمات المنظمة لذلك من حٌث
التفاعل مع المحاضر وتقدٌم التقارٌر والدراسات وخالفه وٌطبق علٌها أحكام المادة (.)33
يادج ( )28حضىس انغالب
Student Attendance
ٌعتبر حضور الطالب جزء من العملٌة التعلٌمٌة ،ومفترض أن ٌحضر الطالب جمٌع المحاضرات ،وحصص التمارٌن ،والمعامل
والورش والتدرٌب .فإذا بلغت نسبة غٌابه فً أي مقرر  ٪65من مجموع ساعات االتصال المحددة للمقرر ٌنذر أكادٌمٌاًًً ،
وٌحرم الطالب من دخول االمتحان النهائً للمقرر إذا تجاوزت نسبة غٌابه  ٪65من مجموع ساعات االتصال المقررة للمقرر
بغٌر عذر ٌقبله مجلس الكلٌة ،فٌعتبر راسب فً هذا المقرر وٌرصد له التقدٌر "."F
يادج ( )29يستىياخ انذساسح
Study Levels
ٌصنف الطالب أثناء دراستهم للحصول على درجة البكالورٌوس إلى أربعة مستوٌات دراسٌة:
أ -المستوى األول :وهم الطالب الذٌن لم ٌتموا دراسة  35ساعة معتمدة بنجاح.
ب -المستوى الثانً :وهم الطالب الذٌن أتموا دراسة من  35ساعة معتمدة إلى أقل من  65ساعة معتمدة بنجاح.
ج -المستوى الثالث :وهم الطالب الذٌن أتموا دراسة من  65ساعة معتمدة إلى أقل من  56ساعة معتمدة بنجاح.
د -المستوى الرابع :وهم الطالب الذٌن أتموا دراسة  56ساعة معتمدة على األقل بنجاح.
 إرا نى ٚدراص انطانة أكثش يٍ عد عاعاخ يعرًذج خالل أ٘ يغرٕٖ دساعٔ ٙقاو ترغدٛم تعغ يقشساخ انًغرٕٖ انرانٙنّ ٚعايم يٍ حٛث فشص انذساعح يعايهح انًغرٕٖ انذساع ٙاألقم.
يادج ( )31انتذسية انصيفي
Summer Training
 ٌكلف الطالب المنقولٌن من المستوى الثانً للثالث بأداء التدرٌب الصٌفً العام بأقسام الكلٌة المختلفة فً أقرب فصل صٌفًتالً إلتمام الطالب ساعات المستوى.
 ٌكلف الطالب المنقولٌن من المستوى الثالث للرابع بأداء التدرٌب الصٌفً الخاص وفقا لبرنامج الدراسة أو توجه الطالب فًأقرب فصل صٌفً تالً إلتمام الطالب ساعات المستوى.
 مدة التدرٌب الصٌفً العام والخاص أربعة أسابٌع لكل منهما وذلك بواقع  8ساعات تدرٌب ٌومٌا وٌحدد مجلس الكلٌة أماكنالتدرٌب ونظام توزٌع الطالب ونظام المتابعة والتقٌٌم لعملٌة التدرٌب.
 ال تمنح شهادة التخرج إال للطالب الذٌن أتموا بنجاح التدرٌب الصٌفً العام والخاص المشار إلٌة وٌجوز أن ٌسمح للطالبالمتخلفٌن عن/أو الراسبٌن فً التدرٌب بأدائه قبل التخرج.
يادج ( )31يششو
Graduation Project

انتخشج

ٌكلف طالب المستوى الرابع بإعداد مشروع التخرج وذلك وفقا للبرنامج الدراسً والتوجه الفرعً.
يادج ( )32انًذج انمصىي نهذساسح
The Maximum Period of Study
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المد ة القصوى للدراسة بجمٌع البرامج تحدد طبقا للقواعد المنظمة لذلك بقانون تنظٌم الجامعات  45لسنة 1556م والئحته التنفٌذٌة
وتعدٌالته وما ٌستجد من قوانٌن ولوائح أخرى.
يادج ( )33عالب انًمشساخ انخاصح
Special Credit Students
ٌجوز لبعض الدارسٌن التسجٌل فً مقررات معٌنة بغٌة الحصول على خبرة فً مجال المقرر ،ولٌس بغرض الحصول على
درجة علمٌة أو شهادة دراسٌة ،وفً هذه الحالة ٌسدد الطالب الرسوم الدراسٌة المقررة للمقرر ،وال ٌخصص له مرشد أكادٌمً،
وٌمكن له الحصول على إفادة تفٌد دراسته واجتٌازه المقرر.
كما ٌجوز للدارس حضور مقرر كمستمع بدون امتحان أو حساب نقاط بشرط تسدٌد الرسوم الدراسٌة المقررة للمقرر ،ووجود
مكان خالً بالشعبة ،وٌرصد له التقدٌر"."AU
يادج ( )34انفصم يٍ انكهيح
Discharging From the Faculty
ٌفصل الطالب فً الحاالت التالٌة:
 إذا تجاوز عدد مرات االنسحاب المسموح به طبقا ً للمادة ( )66من هذه الالئحة.
 إذا لم ٌنه دراسته فً المدة القصوى التً حددها قانون تنظٌم الجامعات والئحته التنفٌذٌة أو القوانٌن واللوائح الالحقة.
 إذا صدر بحقه قرار فصل بسبب سلوكً أو أخالقً.
يادج ( )35عي انميذ
Registration Ending
الطالب الذي ٌطوي قٌده بناء على طلبه ال ٌحق له العودة للدراسة ،إال بعد تقدٌم طلب التحاق جدٌد ،موضحا ً به مبررات العودة،
وٌعرض على مجلس الكلٌة ،وفى حالة التوصٌة بالموافقة ٌعرض على مجلس الجامعة ،وفً حالة الموافقة ٌعامل الطالب معاملة
الطالب المستمر بنا ًء على وضعه السابق فً الكلٌة قبل طً قٌده.
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انباب انزابغ
الئحة االيتحانات
Examination Regulation
يادج ( )36انًمشس انذساسي
The Course
المقرر الدراسً هو منهج تعلٌمً ٌعطى خالل فصل دراسً واحد ،وٌنتهً فً نهاٌة الفصل بامتحان نهائً ،وعلى المحاضر أن
ٌعلم الطالب فى أول محاضرة بمحتوى المقرر ومواصفاته ومراجعه ،وبطرٌقة قٌاس أداء الطالب ،وموعد االمتحانات الدورٌة
والتصحٌح وأعمال االمتحانات.
يادج ( )37األعًال انفصهيح
Semester Work
ٌقوم نشاط ومستوى الطالب فً مقرر ما بمجموع درجة األعمال الفصلٌة ودرجة االمتحان النهائً لهذا المقرر ،ودرجة األعمال
الفصلٌة للمقررات هً الدرجة التً تقوم بها أعمال الطالب خالل الفصل الدراسً ،وال ٌقل عدد امتحانات أعمال الفصل عن
أثنٌن .وقد ٌشمل التقوٌم امتحانات تحرٌرٌة أو تدرٌبات عملٌة ،أو بحوث ،أو تقارٌر ،أو أي أنشطة تعلٌمٌة مختلفة للمقرر ،وتعاد
أوراق اإلجابة أو التقارٌر أو البحوث بعد تصحٌحها للطالب.
كل طالب ٌتخلف عن أي امتحان معلن مسبقا ً من امتحانات أعمال الفصل بدون عذر ٌقبله المحاضر تقدر درجته بصفر فً هذا
االمتحان ،وتدخل فً حساب درجة أعمال الفصل .أما إذا كان التخلف بعذر مقبول فٌمكن للمحاضر أن ٌسمح للطالب بامتحان
تعوٌضً.
يادج ( )38االيتحاٌ انُهائي
Final Examination

The

االمتحان النهائً لمقرر عبارة عن امتحان شامل فً المقررٌ ،عقد فً نهاٌة كل فصل دراسً مرة واحدة ،وٌمكن أن ٌكون اختباراً
نظرٌا ً أو عملٌا ً أو شفوٌاً ،أو كل ذلك بناء على متطلبات ومواصفات المقرر .والدرجة التً ٌحصل علٌها الطالب هً درجة
االمتحان النهائً.
وتشكل لجان االمتحانات النظرٌة والعملٌة من ثالثة أعضاء من هٌئة التدرٌس بالكلٌة أما لجان االمتحانات الشفهٌة تشكل من ثالثة
أعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة بمعدل جلسة لكل خمسة طالب ،وفى حالة الضرورة ٌستعان بأعضاء من الخارج.
يادج ( )39انذسجح انُهائيح
The Final Mark
الدرجة النهائٌة لمقرر ما هً مجموع درجة األعمال الفصلٌة ودرجة االمتحان النهائً لهذا المقرر ،وفقا ً للنسب اآلتٌة %45 :من
النهاٌة العظمى لدرجات المقرر تخصص لألعمال الفصلٌة ،و %65لالمتحان النهائً .وفى جمٌع األحوال ٌعبر عن الدرجة
النهائٌة برقم صحٌح ،مع تجنب كسر الدرجة دائما ً ،وٌجوز لمجالس األقسام أن تقترح تغٌٌر هذه النسب بموافقة مجلس الجامعة
فً ضوء اقتراح مجلس الكلٌة.
يادج ( )41انُهايح انعظًً نهذسجاخ
Maximum Mark

Course

تعتبر النهاٌة العظمى لدرجات كل مقرر بالكلٌة  155درجة ،فإذا تم التصحٌح طبقا لنهاٌة عظمى أخرى فٌجب أن تنسب إلى
 155درجة.
يادج ( )41انتمىيى وانتمذيشاخ
Evaluation And Grades
تحتسب التقدٌرات التً ٌحصل علٌها الطالب لكل مقرر والتً تدخل فً حساب المعدالت التراكمٌة كالتالً:
14

كهيح انزراعح  -خايعح كفز انشيخ
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انُضثح المئوٌة للدرجة

عذد انُقاط

انزيز

انتقذيز

يٍ  95إنٗ 144
يٍ  94إنٗ أقم يٍ 95
يٍ  15إنٗ أقم يٍ 94

يٍ  3.7إنٗ أقم يٍ 4
يٍ  3.4إنٗ أقم يٍ 3.7
يٍ  3.1إنٗ أقم يٍ 3.4

A+
A
A-

ممتاز ()+
ممتاز
ممتاز ()-

يٍ  14إنٗ أقم يٍ 15
يٍ 75إنٗ أقم يٍ 14

يٍ  2.1إنٗ أقم يٍ 3.1
يٍ  2.5إنٗ أقم يٍ 2.1

B+
B

جٌد جدا ()+
جٌد جدا

يٍ  74إنٗ أقم يٍ 75
يٍ  65إنٗ أقم يٍ 74

يٍ  2.2إنٗ أقم يٍ 2.5
يٍ  1.9إنٗ أقم يٍ 2.2

C+
C

خٛذ ()+
خٛذ

يٍ  64إنٗ أقم يٍ 65
يٍ 55إنٗ أقم يٍ 64
يٍ  54إنٗ أقم يٍ 55

يٍ  1.6إنٗ أقم يٍ 1.9
يٍ  1.3إنٗ أقم يٍ 1.6
يٍ  1إنٗ أقم يٍ 1.3

D+
D
D-

يقثٕل ()+
يقثٕل
يقثٕل ( )-يششٔؽ

أقم يٍ 54

طفش

F

ساعة

* ٌحتسب لكل درجة بداٌة من  51درجة  5.56نقطة مضافة إلى الحد األدنى للنقاط (.)1
أما الرموز التً لٌس لها نقاط وال تدخل فً حساب المعدل التراكمً فهً كالتالً:
انزيز

انتقىيى

يالحظاخ

I
W
AU
S
TC
EX

غٛش يكرًم
يُغحة
يغرًع
يشػٙ
يقشس يُقٕل
يعفٙ

ٚدة إكًال يرطهثاخ انًقشس انغاتق قثم َٓاٚح األعثٕع انثايٍ يٍ انفظم انرانٙ
ذرغٛش إنٗ  Fإرا كاٌ االَغحاب تعذ انًٕعذ انًحذد
حؼٕس انًقشس كًغرًع فقؾ تغشع عهً ٙتحد
َرٛدح يقشس ذى اخرٛاصِ تذٌٔ ذقذٚش
يقشس ذى دساعرّ خاسج اندايعح
يقشس أعفٗ انطانة يٍ دساعرّ

يادج ( )42كشف سصذ دسجاخ انًمشس
Marks Sheet
ٌعد لكل مقرر كشف رصد درجات وتقدٌرات ،بحٌث ٌحتوي على أسماء الطالب وأرقامهم األكادٌمٌة ،ومعلومات عن درجة
األعمال الفصلٌة ،والدرجة النهائٌة  ،والتقدٌرات وأي مالحظات .وٌوقع هذا الكشف من المحاضر المكلف بتدرٌس وتصحٌح ذلك
المقرر.
يادج ( )43انُتائج
Results
بعد انتهاء االمتحان النهائً للمقرر وإعداد كشف رصد الدرجات للقسم ،تسلم نتٌجة المقرر وكراسات اإلجابة خالل أسبوعٌن على
األكثر من تارٌخ االمتحان إلدارة القبول والتسجٌل وتعلن للطالب بعد ذلك.
يادج ( )44انًعذل انفصهي
Semester Grade Point Average
المعدل الفصلً ( )Semester Grade Point Average, SGPAعبارة عن طرٌقة عددٌة لتقوٌم الطالب أكادٌمٌا ً خالل الفصل
الدراسً ،وٌحسب بحاصل قسمة مجموع نقاط جمٌع المقررات التً درسها الطالب فً فصل دراسً واحد على مجموع الساعات
المعتمدة لتلك المقررات فً ذلك الفصل ،مقربا ً إلى أقرب خانتٌن بعد العالمة العشرٌة .فمثال لو أنهى طالب فً فصل دراسً
معٌن أربعة مقررات ،وكانت الدرجات النهائٌة التً حصل علٌها الطالب فً هذه المقررات هً  63و 85و 55و ،86وكانت
الساعات المعتمدة لهذه المقررات هً على الترتٌب  3و 4و 6و ،5فٌحسب المعدل الفصلً كالتالً:
3x1.78+ 4x 3.22+2x3.7+5x2.92

=SGPA

=2.87
3+4+2+5
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انالئحح األكاديًيح انذاخهيح ( يزحهح انثكانىريىس )
يادج ( )45انًعذل انتشاكًي
Grade Point Average

المعدل التراكمً ( )Grade Point Average, GPAللطالب هو طرٌقة عددٌة لتقوٌم األداء األكادٌمً للطالب خالل فترة معٌنة،
وٌحسب بحاصل قسمة مجموع نقاط المقررات التً درسها الطالب بالكلٌة خالل تلك الفترة ،على مجموع الساعات المعتمدة لتلك
المقررات .وعند إكمال الطالب لجمٌع متطلبات البرنامج الدراسًٌ ،حسب المعدل التراكمً بحاصل قسمة مجموع نقاط التقدٌرات
النهائٌة لجمٌع مقررات البرنامج على مجموع الساعات المعتمدة للبرنامج مقرباًًً إلى أقرب خانتٌن بعد العالمة العشرٌة.
مجموع ( النقاط الحاصل علٌها الطالب فً كل مقرر  xعدد الساعات المعتمدة للمقرر)
المعدل التراكمً = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إجمالً الساعات المعتمدة للبرنامج
مجموع ( الدرجات الحاصل علٌها فً األربع مستوٌات الدراسٌة ) 155 x
النسبة المئوٌة للتخرج = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع الدرجات العظمى للمقررات
يادج ( )46انتمذيش انعاو نهتخشج
Graduation General Grade
هو التقدٌر الذي ٌحصل علٌه المتخرج من الكلٌة حسب المعدل التراكمً للتخرج ،وتحسب التقدٌرات بنفس النظام المتبع فً
حساب تقدٌرات المواد كالتالً:
انًعذل انتزاكًي

انزيز

انتقذيز

يٍ  3.7إنٗ أقم يٍ 4
يٍ  3.4إنٗ أقم يٍ 3.7
يٍ  3.1إنٗ أقم يٍ 3.4

A+
A
A-

ممتاز ()+
ممتاز
ممتاز ()-

يٍ  2.1إنٗ أقم يٍ 3.1
يٍ  2.5إنٗ أقم يٍ 2.1

B+
B

جٌد جدا ()+
جٌد جدا

يٍ  2.2إنٗ أقم يٍ 2.5
يٍ  1.9إنٗ أقم يٍ 2.2

C+
C

خٛذ ()+
خٛذ

يٍ  1.6إنٗ أقم يٍ 1.9
يٍ  1.3إنٗ أقم يٍ 1.6
يٍ  1إنٗ أقم يٍ 1.3

D+
D
D-

يقثٕل ()+
يقثٕل
يقثٕل ( )-يششٔؽ

يادج ( )47يشتثح انششف
Academic Honor
ٌمنح المتخرج مرتبة شرف إذا حصل على تقدٌر جٌد جدا على األقل على أال ٌقل معدلة الفصلً عن  6.5فً اى فصل دراسً
وأال ٌكون قد رسب فً أي مقرر دراسً خالل دراسته بالجامعة.
يادج ( )48تمذيش غيش يكتًم
Incomplete Grade
ٌسجل للطالب مؤقتا ً الرمز " "Iغٌر مكتمل ،وذلك إذا تعذر على الطالب إكمال متطلبات المقرر لظرف قاهر ٌقبله محاضر
المقرر ،بشرط أن ٌتقدم الطالب بطلب ٌفٌد ذلك قبل موعد االمتحان النهائً .والطالب مسئول عن االتصال بالمحاضر وإكمال
متطلبات المقرر قبل نهاٌة الفصل الدراسً التالً .وإذا لم ٌتمكن الطالب من إكمال متطلبات المقرر قبل نهاٌة الفصل الدراسً
التالً ٌعتبر الطالب راسبا ً فً هذا المقرر وٌتغٌر الرمز إلى "."F
يادج ( )49انتغية عٍ االيتحاٌ انُهائي
Absence from Final Examination
الطالب الذي ٌتغٌب عن االمتحان النهائً تكون درجته صفراً فً ذلك االمتحان.
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يادج ( )51اإلَزاساخ األكاديًيح
Academic Warning

ٌوجه للطالب إنذار أكادٌمٌا إذا حصل على معدل تراكمً أقل من " "1.3ألي فصل دراسً ،وال ٌسجل الطالب فً الفصل
الدراسً التالً إال فً الحد األدنى لعدد الساعات.
يادج ( )51إعادج يقزر
Course Re-Study
إذا رسب الطالب فً أي مقرر إجباري علٌه إعادته عند طرح ذلك المقرر ،واالمتحان فٌه مرة أخرى وتحسب الساعات المعتمدة
للمقرر مرة واحدة فً المعدل التراكمً .أما المقررات االختٌارٌة فله إعادتها أو استبدالها .وذلك بعد تسدٌد الرسوم المقررة
لإلعادة ،هذا وتحتسب تقدٌرات المقررات التً رسب فٌها الطالب فً معدله التراكمً ،وتظهر فً سجله األكادٌمً.
يادج ( )52انحشياٌ يٍ االيتحاٌ انُهائي
Attending the Final Examination

Preventing from

ٌحرم الطالب من دخول االمتحان النهائً لجمٌع المقررات التً قام بتسجٌلها فً الفصل الدراسً إذا تغٌب عن الدراسة % 65
من عدد ساعات كل مقرر بغٌر عذر ٌقبله مجلس الكلٌة ،وٌرصد له "( "Fراسب) وال ٌوجه له إنذار أكادٌمً فً ذلك الفصل .وإذا
قبل مجلس الكلٌة عذر الطالب فٌعتبر منسحبا ً من الفصل وٌرصد له الرمز".W
يادج ( )53انتُظيًاخ انخاصح تااليتحاَاخ اننهائية Organization of Final
Examinations
مع عدم اإلخالل بأحكام مواد هذه الالئحةٌ ،تولى مجلس الكلٌة وضع التنظٌمات الخاصة باالمتحانات النهائٌة بالتنسٌق مع مجالس
األقسام ومنسقً البرامج.
يادج (ًَ )54ىرج انتخشج

Graduation Format

ٌقدم الطالب المتوقع تخرجه "نموذج التخرج " قبل بداٌة فصل التخرج ،وذلك بعد تعبئته بجمٌع المقررات التً اجتازها بنجاح،
وكذلك المقررات الباقٌة إلكمال متطلبات البرنامج الدراسً المسجل فٌه الطالب .وٌجب أن ٌعبأ هذا النموذج بإشراف مباشر من
المرشد األكادٌمً وبتوقٌعه ،ثم ٌسلم إلدارة القبول والتسجٌل ،بعد اعتماده من منسق البرنامج الدراسً .وٌجب أن ٌحتوى النموذج
على ما ٌفٌد تسدٌد كامل الرسوم الدراسٌة.
يادج ( )55يتغهثاخ انتخشج
Requirements

Graduation

ٌمنح الطالب الدرجة الجامعٌة األولى (البكالورٌوس) بعد إكمال جمٌع المتطلبات التالٌة:
 إكمال جمٌع متطلبات الساعات المعتمدة المطلوبة فً البرنامج الدراسً؛ سواء كانت إجبارٌة أو اختٌارٌة طبقا للخطة
الدراسٌة للكلٌة.
 الحصول على معدل تراكمً ال ٌقل عن  ، 1.3وفى حالة عدم تحقق هذا المعدل ٌسمح للطالب بتسجٌل مقرر أو أكثر لم
ٌدرسه من قبل بالتنسٌق مع المرشد األكادٌمً ومنسق البرنامج وٌضاف له فً السجل الدراسً.
سداد كامل المصروفات الدراسٌة.
يادج ( )56تفسيش يىاد انالئحح
of these Articles

Explanation

لمجلس الكلٌة بعد موافقة مجلس الجامعة حق تفسٌر مواد هذه الالئحةة وتعةرض جمٌةع الحةاالت التةً لةم ٌةرد بهةا نةص فةً هةذه
الالئحة على مجلس الكلٌة لٌقترح ما ٌراه وٌعرض األمر على مجلس الجامعة التخاذ القرارات المناسبة فً كل حالة علةى حةده ثةم
ٌعرض على المجلس األعلى للجامعات وذلك بما ال ٌتعارض مع قانون تنظٌم الجامعات والئحته .
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انالئحح األكاديًيح انذاخهيح ( يزحهح انثكانىريىس )

انباب انخايس
يىاصفات خزيج كهية انزراػة
أوال :المواصفات العامة:
ت دا الكمية إلى هدا ر ين عهع تننين معاصا ت الخري الم مع ؛ لك يتبلءم مع متطمب ت نعق العمل المنمية
يمب أن يكعن الخري ق د ار عمى أن:
 -7يظ ر دراية عععي بدعر الم ادس الزراع ف الممتمع.
 -7يدير عيعظا المعارد الزراعية.
 -1يدير الما آت الزراعية عاألعم ل الزراعية بكا ءة.
 -9ينتخدم التكاعلعمي المبل مة؛ لمع لمه الم كل الااية عاالقتص دية ف مم الت الزراعة.
 -9يظ ر قدراته الم اية ب كل ميد.

 -9ين فظ عمى المعارد الطبيعية عالتاعع البيعلعم .
 -1يظ ر العع ب لرض ي الر اعاية عاألخبلقية عاالمتم عية ذات الصمة ب لزراعة.
 -1يظ ر قدرته عمى تطعير أدا ه عمؤهبل لمتعمم الذات عالمنتمر.
 -5يمتنق ببرام الدران ت العمي عالعمل ف المم ل البنث .

ثانيا :المعايير القومية األكاديمية المرجعية العامة:
انًعاسف وانفهى
Knowledge and Understanding
يمب عمى الخري أن يكتنب المع را عيكعن ق د ار عمى ف م م يم :
 .7العمعم األن نية عالعمعم التطبيرية ذات الصمة ب لزراعة.
 .7المصطمن ت الزراعية عمرادف ت

عة االنتخدام ف الريا.

 .1تردير عا صر المخ طرة ف العممي ت الزراعية عكياية التع مل مع .
 .9أن ليب تداعل عتصايع اعاع دة تدعير المخما ت الزراعية.
 .9أن ليب تخطيط عتاايذ األعم ل الزراعية.
 .9أن ني ت االقتص د الكمى عالمز .
 .1المعااب االمتم عية عاالقتص دية عالثر فية ف الممتمع ت الزراعية ععبلقت ب لتامية المنتدامة.
 .1ضعابط عمم رن ت أاظمة اآلم ن النيعر ف مم ل الزراعة.

 .5ما هيم التاعع البيعلعم عأن ليب النا ظ عمى المعارد الطبيعية.
 .78الت ريع ت الزراعية عأخبلقي ت الم اة ذات العبلقة ب لبي ة عصنة اإلان ن.
 .77ما هيم ععا صر إدارة المعدة.
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انًهارات انًهنية
Practical Skills
يمب أن يكعن الخري ق د ار عمى أن:

 .7يطبق المم رن ت الزراعية الميدة؛ لزي دة اإلات ج الزراع .
 .7يات غذاء آمن لئلان ن عالنيعان مع النا ظ عمى البي ة.
 .1ينتخدم المعارد الزراعية بطريره مثم من أمل زراعه منتدامة.
 .9يضع ميزاايه مبد ية لمم ريع الز ارعية.
 .9يمرى تنميل لمنعق المنمى ععضع الخطط لتطعير األعم ل الزراعية.
 .9يخطط ف ضعء المتايرات االقتص دية المنمية عالع لمية.

 .1يندد األعلعي ت البلزمة؛ لتامية الممتمع ت الرياية عالما طق غير النضرية.
 .1يااذ برام اإلر د الزراع .
 .5يخطط عيااذ البنعث ف ظل إر دات مندده.
انًهارات انذهنية
Intellectual Skills
يمب أن يكعن الخري ق د ار عمى أن:

 .7يبلنظ عيممع عينمل البي ا ت؛ لنل الم كبلت الزراعية.
 .7يصمم عيمرى التم رب لمعصعل إلى انتات ج ماطر .
 .1يممع الدال ل؛ ب دا تانير الظعاهر عتردير المخ طر.
 .9يخت ر أفضل البدا ل؛ لتنريق أقصى ف دة لمما أة الزراعية.

انًهارات انؼاية
Transferable Skills
يمب أن يكعن الخري ق د ار عمى:
 .7عرض المعمعم ت عتانير الظعاهر ا هة عكت بة.
 .7التعاصل ب كل ما نب ب لماتين العربية عاإلامميزية.
 .1انتخدام العن ل النمعية عالبصرية الما نبة ف عرض البي ا ت عالمعمعم ت.
 .9العمل ف فريق عتا م نمعك المممعع ت.
 .9اكتن ب الم رات األن نية ف اإلدارة.
 .9انتخدام الن نب اآلل ف كت بة الاصعص عتنميل ععرض البي ا ت.
 .1انتخدام تطبير ت الن نب اآلل المتخصصة ف مم ل الم اة.
 .1انتخدام تكاعلعمي المعمعم ت؛ لمنصعل عمى المعمعم ت عالبي ا ت عالتعاصل.
 .5إظ ر قدرات التعمم الذات عالمنتمر لتطعير معمعم ته عم راته.
 .11إظ ر قي دة المممعع ت ب كل مرض .

ثالثا:الهيكل األكاديمي العام لمخطة الدراسية:
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صممت الخطةة الد ارنةية لمكميةة بتخصصة ت المختماةة باة ء عمةى مة تةم اقت ارنةه مةن ال ي ةة الرعميةة لضةم ن مةعدة التعمةيم عاالعتمة د.
عالمدعل الت ل يعض مم الت الدرانة عانب عالذر يتاق ترريب مع الخطة الدرانية:
م

مجال الدراسة

النسبة ()%

7

العمعم األن نية

17

7

العمعم اإلان اية عاالمتم عية

78

1

العمعم التخصصية

91

9

التدريب الميداا

9

9

تكاعلعمي المعمعم ت

9

رابعا :البرامج الدراسية
تضةةم الخطةةة الد ارنةةية لمكميةةة ثمة ا ب ةرام د ارنةةية مطعمةةة بعةةدد كبيةةر مةةن المرةةررات االختي ريةةة تمكةةن الط لةةب مةةن صةةبه برا ممةةه
الدران ب لتخصص الذر يرغبه عالمدعل الت ل يعض تمك البرام الدرانية.
منمنل

البرا م الر ين

البرا7م

اإلات ج الاب ت

1

عمعم األغذية

9

التكاعلعمي النيعية الزراعية

1

األراض عالمي ه

7

اإلات ج النيعاا عالداماى عالنمك

9
9

عق ية الاب ت

العمعم االقتص دية عاالمتم عية الزراعية
ال ادنة الزراعية

1
تشَايج اإلَتاج انُثاتي

 شروط القبول بالبرنامج:
يربل برا م اإلات ج الاب ت الطبلب الن صمين عمى

دة الث اعية الع مة – عبة العمعم -أع م يع دل عكذلك الطبلب الن صةمين

عمى دبمعم المدارس الث اعية الزراعية عذلك بعد امتي ز اختب ر المع دلة عم يصدر من المممس األعمى لمم مع ت فى هذا ال أن.

 مواصفات خريج البرنامج:
يمب أن يكعن الخري ق د ار عمى أن:
 .7يظ ر دراية عععي بدعر الم ادس الزراع ف الممتمع.
 .7يدير عيعظا المعارد الزراعية.
 .1يدير الما آت الزراعية.

 .9ينتخدم التكاعلعمي المبل مة؛ لمع لمة الم كل الااية عاالقتص دية ف مم الت الزراعة.
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 .9يظ ر قدراته الم اية ب كل ميد.
 .9ين فظ عمى المعارد الطبيعية عالتاعع البيعلعم .

 .1يظ ر العع ب لرض ي الر اعاية عاألخبلقية عاالمتم عية ذات الصمة ب لزراعة.
 .1يظ ر قدراته عمى تطعير أدا ه عيكعن مؤهبل لمتعمم الذات عالمنتمر.
 .5يمتنق ببرام الدران ت العمي عالعمل ف المم ل البنث .

 المعايير القومية األكاديمية المرجعية لمبرنامج:
 -1المعار والفهم

إل م اب المع را الع مة عالا م الت يمب أن يكتنب خري كمية الزراعة يمب أن يكتنةب خةري براة م اإلاتة ج الابة ت المعة را
عالما هيم الت لية:
 .7ترنيم المممكة الاب تية عتبعية الن صبلت الزراعية لع بلت عالمعاصا ت الت رينية عالمعرفعلعمية ل .
 .7متطمب ت امع الاب ت عظرعا الامع عاإلات ج المنمى لممن صيل النرمية عالبنت اية.
 .1أن ني ت العممي ت عالمم رن ت الزراعية.

 .9اظم إات ج المن صيل النرمية عالبنت اية ععبلقت ب لاظم البي ية.
 .9صي اة التربة عالنا ظ عمي من التدهعر.
 .9أن ني ت انتخدام األنمدة العضعية عالمعداية عتنديد االنتي م ت النم دية.
 .1االنتي م ت الم ية لممن صيل عاظم الرر عالصرا المبل مة.
 .1أن ني ت ال ادنة الزراعية عتطبير ت ف العممي ت الزراعية.
 .5أن ني ت مك فنة اآلف ت عالن

ش عالمنبب ت المرضية.

 .78المم رن ت الزراعية قبل عبعد النص د.
 .77الرعااين عالمعا

الماظمة النتيراد عتصدير الن صبلت.

 .77أن ني ت إا ء الا ب ت عمى مي ه الصرا الصن عالمي ه العذبة.
 .71أنس تربية عتننين الن صبلت الزراعية.

 .79التامية الزراعية المتعاصمة عأن ني ت اإلدارة المنتدامة ف إات ج المن صيل النرمية عالبنت اية.
 -2المهارات المهنية

إلة م اةةب الم ة رات الم ايةةة الع مةةة التة يمةةب أن يكتنةةب خةري كميةة الز ارعةةة يمةةب أن يكةةعن خةري براة م اإلاتة ج الابة ت قة د ار
عمى أن:

 .7ينتخدم زراعة األانمة ف التك ثر الخضرر.
 .7ياتخب عيربى من صيل ذات إات ميه ع لية.
 .1يامى عيكثر المن صيل الر ينية.
 .9يننب كمي ت األنمدة عالمبيدات عيندد أانب طرق اإلض فة عمععده .
 .9ينتخدم الطرق الما نبة لمنص د.

 .9يدير عممي ت م بعد النص د لمنا ظ عمى معدة المات .
 .1ي خص األمراض عمنبب ت عيريم أخط ره عيندد أانب طرق المك فنة.
 .1يصمم دعرة زراعية مبل مة لمنرل عالصعبة.
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 .5يننب تكماة اإلات ج.
.78يطبق اظم اإلدارة عالمعدة ال ممة لممزارع.
.77يخت ر أانب األصا ا الت تتاق مع معدة التربة عاععية المي ه عالما خ.

.77ينتخدم العممي ت الزراعية ف النرل عالصعبة من ترميم عتطعيم عخا....الث ب كل ميد.
مهارات إضافية متعمقة بتوج المحاصيل فى حالة اختيار المقررات المؤذمة لذلك-:

 .7يطبق التكاعلعمي النديثة ف زي دة إات مية المن صيل ف األراض الرديمة عالمديدة (الصنراعية).
 .7يريس صا ت المعدة لاعات من صيل النرل (الزيعت عاأللي ا عالنبعب عالبرعل عالنكر).

 .1يات التر عر عيكثره عيراعى المع مبلت الت تؤدى؛ لرفع معدت عين فظ عمي عاد تعب ت .
مهارات إضافية متعمقة بتوج الفاكهة فى حالة اختيار المقررات المؤذمة لذلك-:

 .7يخت ر ما طق اإلات ج المبل مة لن صبلت الا ك ة.

 .7يطبق طرق تربية عامع أ م ر الا ك ة لمنصعل عمى إات ج أمثل.
 .1يخت ر أاعاع الممرن ت الما نبة لزي دة اإلات ج.

طرق اإلاض ج الصا ع لثم ر الا ك ة بم ال يضر صنة اإلان ن.
 .9يطبق
َ
 .9يطبق أن ليب التربية عالترميم لمتبكير ف اإلثم ر عالمن فظة عمى أن ليب اإلثم ر ناعي .
 .9يراعى تردير الصبلنية لمنص د من خبلل تردير اكتم ل الامع بدقة عكذلك يراعى تداعل الثم ر.
 .1يطبق مع مبلت م بعد النص د.

 .1يطبةةق بةةرام اإلدارة المتك مم ةةة؛ لنم يةةة األ ةةم ر عالثمةة ر مةةن اإلصة ة بة ب آلف ة ت عاألمة ةراض ن ةعاء فة ة النر ةةل أع مةة بع ةةد
النص د.
.7

مهارات إضافية متعمقة بتوج الخضر فى حالة اختيار المقررات المؤذمة لذلك.-:
يا ئ مزارع الخضر.

 .7يخت ر ما طق اإلات ج المبل مة لن صبلت الخضر.
طرق إاض ج الخضرعات بم ال يضر صنة اإلان ن.
 .1يطبق
َ
 .9يطبق برام اإلدارة المتك ممة؛ لنم ية الخضرعات اإلص بة ب آلف ت عاألمراض نعاء ف النرل أع م بعد النص د.
 .9يزرع عيات الخضرعات تنت الاظم الترميدية عغير الترميدية.

 .9يعصى ب لطرق الت تطيل صبلنية الخضرعات لبلنت بلك بعد النص د.
 .1يعصى بزراعة أصا ا الخضر النديثة ذات المعدة الع لية عتطبيق المم رن ت الزراعية الميدة.
مهارات إضافية متعمقة بتوج الزذور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق فى حالة اختيار المقررات المؤذمة لذلك-:

 .7يصمم مخطط ت لتانيق الندا ق عالمنطن ت الخضراء لمما طق النضرية أع الرياية.

 .7ين فظ عمى كا ءة الم دة الاع لة لماب ت ت الطبية عالعطرية أثا ء النص د عم بعد النص د.
 .1يطبق الطرق الما نبة النتخبلص الم دة الاع لة من الاب ت ت الطبية عالعطرية عناظ .
.9

يا ئ بن تين اب ت ت الزياة.

 .9يطبق برام اإلدارة المتك ممة؛ لنم ية األ م ر من اإلص بة ب آلف ت عاألمراض.
 .9يدير عممية إات ج اب ت ت الزياة من نيث التك ثر عالرع ية عالرطا عناظ األزه ر عتصديره .
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 -3المهارات الذذنية

إل م اةب الم ة رات الذهايةة الع مةة التة يمةب أن يكتنةب خةري كميةة الز ارعةة يمةب أن يكةعن خةري براة م اإلاتة ج الابة ت قة د ار
عمى أن:
 .7يرترح خطط اإلات ج التم رر لمن صبلت النرمية عالبنت اية.

 .7ينمل عيريم الما آت الزراعية عيضع الخطط الما نبة لتطعيره .
 .1يرترح نمعل لمم كبلت الزراعية.
 .9ياظم عيااذ الم ريع البنثية.
 .9يا ضل بين أفضل الطرق لمر عمة األمراض.
 .9يصمم عيمرى التم رب الزراعية ف مم ل المن صيل النرمية عالبنت اية.
 -4المهارات العامة

إلى م اب الم رات الع مة الت يمب أن يكتنب خري كمية الزراعة يمب أن يكعن خري برا م اإلات ج الاب ت ق د ار عمى أن:
 .7ينتخدم الن نب ت عتطبير ت

عيتصا

بكة المعمعم ت الدعلية ف مم ل التخصص.

 .7يمرى النعار عالما ق ت العممية عالااية عالردرة عمى التا عض.
 .1يكتنب م رات العمل المم ع
 .9يردر عمى ارل الخبرات عات

عتعميه مممعع ت العمل.
األبن ث إلى المزارعين عن طريق اإلر د الزراع .

 :تشَايج اإلَتاج انحيىاَي وانذاجًُ وانسًكي

 شروط القبول بالبرنامج:
يربةةل برا ة م اإلات ة ج الني ةعاا عالةةداماى عالنةةمك الطةةبلب الن صةةمين عمةةى ة دة الث اعيةةة الع مةةة – ةةعبة العمةةعم -أع م يع دل ة
عكذلك الطبلب الن صمين عمى دبمعم المدارس الث اعية الزراعية عذلك بعةد امتية ز اختبة ر المع دلةة عمة يصةدر مةن المممةس األعمةى

لمم مع ت ف هذا ال أن.

 مواصفات خريج البرنامج:
يمب أن يكعن الخري ق د ار عمى أن:
 .7يدير قطع ن اإلات ج النيعاا تنت اظم اإلات ج المكثا أع االات رر .
 .7يطبق تكاعلعمي ت التا نل ف خطط التربية عيناظ األصعل العراثية .
 .1يخطط ب دا التننين العراث لمنبلالت .

 .9يات ماتم ت نيعااية(ب إلض فة لمدعامن عاألنم ك) ع لية المعدة .
 .9ينتخدم ما هيم عأنس تاذية النيعان ف التاذية التطبيرية لمرطع ن عكذلك الدعامن عاألنم ك .
 .9يطبق برام عق ية لماع اات ر األمراض العب ية عالمتعطاة عالم تركة.

 .1ينتخدم ما هيم عممية نديثة ألقممة عانتاب ط عانتزراع أاعاع مديدة ص لنة لمتربية ف المزارع .
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 المعايير القومية األكاديمية المرجعية لمبرنامج:
 .1المعار والفهم

إلةةى م اةةب المع ة را الع مةةة عالا ةةم الت ة يمةةب أن يكتنةةب خ ةري كمي ةة الز ارعةةة البةةد أن يكتنةةب خ ةري برا ة م اإلات ة ج الني ةعاا

المع را عالما هيم الت لية:

 .7العمعم البي ية ذات الصمة ب إلات ج النيعاا عالداماى عالنمك .
 .7األنس الكمية لعمعم الادد عالتا نل عال ضم عالامع اعاات ج المبن عاألقممة اعاات ج المنعم عالدعامن عالبيض عاألنم ك.
 .1المكعا ت األن نية لاظم اإلات ج النيعاا عالداماى عالنمك .

 .9المركبة ت الاذا يةةة عاالنتي مة ت الاذا يةةة عالمم رنة ت الميةةدة فة تاذيةةة النيةعان عالةةدعامن عاألنةةم ك عالخطةعات األن نةةية
لتصايع األعبلا.
 .9اظري ت تعريث الصا ت اإلات مية عأن ليب التننين العراث .
 .9المتطمب ت األن نية ف المنكن الصن عطرق الرع ية البلزمة؛ لمتامب عمى اآلث ر النمبية لمتايرات الما خية.
 .1الخطعات الر ينية لمنيطرة عماع اات ر األمراض العب ية عالمتعطاة عالم تركة.
 .1أن ليب عقعاعد ارل عتداعل الماتم ت النيعااية عالدعامن عاألنم ك.

 .5نمعكي ت النيعان عالدعامن أثا ء عممي ت التاذية عالتا نل عاإلات ج عنمعكي ت األقممة.
 .78التأثيرات الا تمة من تداخل النيعاا ت عالبي ة .
 .2المهارات المهنية

إلى م اب الم رات الم اية الع مة الت يمب أن يكتنب خريم كمية الزراعة يمب أن يكعن خري برا م اإلات ج النيعاا قة د ار
عمى أن:

 .7يخت ر النيعاا ت عالدعامن الميدة با ء عمى نمبلت عمظ ره الع م عصنت .
 .7يصمم عيدير نمبلت اإلات ج النتخبلص األدلة عاتخ ذ الررار.
 .1ينمل معاد العما إلى مكعا ت الر ينية .
 .9يننب االنتي م ت الاذا ية لمنيعاا ت عالدعامن عاألنم ك تبع لمعمر عالن لة اإلات مية عالتا نمية.
 .9يكعن عبل ق اقتص دية متزاة.

 .9يتعرا عمى األمراض الر ينية ف النيعان عالدعامن؛ عاألنم ك عيتخذ اإلمراءات الما نبة لماع اات ره .
 .1يتع مل مع النيعاا ت عالدعامن؛ عاألنم ك عيتداعل ماتم ت عمى الانع الصني .
 .1يطبق المع يير الدعلية؛ لمرفق ب لنيعاا ت عالدعامن.
 .5يننب تك ليا اإلات ج ف المزارع عيطبق دران ت المدعى االقتص دية .

 .78يم رس عيطبق اظم التاذية لمنيعاا ت عالدعامن؛ عاألنم ك عتصايع األعبلا.
مهارات إضافية متعمقة بتوج اإل نتاج الحيواني

يمب أن يكعن الخري ق د ار عمى أن:

 .7يدير مزارع إات ج المبن عالمنم عاألغاة م.
 .7يدير عيصعن المن لب اآللية بطريرة صنينة.
 .1يا ىء العمعل الرضيعة بطريرة ما نبة.
 .9ي خص النمل ب لطرق الترميدية عالنديثة.
 .9يدرج ع يريم لنعم عذب

النيعان.
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 .9يدرج عيريم الصعا.

 .1يخت ر المع مبلت الما نبة لمتامب عمى م كل ااخا ض الخصعبة ف النيعاا ت المزرعية.
مهارات إضافية متعمقة بتوج إنتاج الدواجن في حالة اختيار المقررات المؤذمة لذلك:

يمب أن يكعن الخري ق د ار عمى أن:

 .7يدير مزارع بدارر التنمين عالبي ض عاألم ت عالمدعد عاألرااب.
 .7يدرج عيريم بيض الم دة عبيض التاريث.
 .1يدير المارخ ت.
 .9يدرج عيريم ذب

الدعامن.

مهارات إضافية متعمقة بتوج إنتاج األسماك في حالة اختيار المقررات المؤذمة لذلك:

يمب أن يكعن الخري ق د ار عمى أن:
 .7يدير المزارع النمكية.

 .7يدير عيصعن األم زة عالمعدات المنتخدمة ف المزارع النمكية.
 .1يدرج عيريم األنم ك.
 .9يا ئ عيدير المارخ ت النمكية.
 -3المهارات الذذنية

إلى م اب الم رات الذهاية الع مة الت يمب أن يكتنب خري كمي ت الزراعة يمب أن يكعن خري برا م اإلات ج النيعاا قة د ار

عمى أن:

 .7يخطط عيريم م ريع اإلات ج النيعاا عالداما عالنمك .
 .7يانر النمبلت عانتخراج األدلة.
 .1يعد خطة تربية أعليه ت دا لمتننين العراث .
 .9يا قش قض ي اإلات ج النيعاا

عالداما ؛ عالنمك منتادا إلى نر ق عممية.

 -4المهارات العامة

إلى م اب الم رات الع مة الت يمب أن يكتنب خري كمي ت الزراعة يمب أن يكةعن خةري براة م اإلاتة ج النيةعاا قة د ار عمةى
أن:
 .7يصل إلى البي ا ت عالمعمعم ت ذات الصمة بإات ج النيعان عالدعامن؛ عاألنم ك.
 .7يكتب تر رير تنميمية عالتع مل مع األرق م عاإلنص ءات.

 .1يا رس عيمدعل النمبلت بمزارع اإلات ج النيعاا عالداماى.
 .9يردم الخدم ت اإلر دية .
 .9يمتزم برعااين عأخبلقي ت الم اة ععدم انتخدام المعاد المنرمة دعلي (ال رمعا ت عالمعاد الض رة كيم ي ).
 .9يمتزم بمع يير اآلم ن النيعر.

 .1يعمل ف الاريق عالردرة عمى تطعير الذات.
تشَايج عهىو األغزيح
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 شروط القبول بالبرنامج:
يربل برا م عمعم األغذية الطبلب الن صمين عمى

دة الث اعية الع مة – عبة العمعم -أع مة يع دل ة عكةذلك الطةبلب الن صةمين

عمى دبمعم المدارس الث اعية الزراعية عذلك بعد امتي ز اختب ر المع دلة عم يصدر من المممس األعمى لمم مع ت فى هذا ال أن.

 مواصفات خريج البرنامج:
يمب أن يكعن الخري

ق د ار عمى أن:

 .7يصاع مختما األغذية عاأللب ن عماتم ت .

 .7يطبق مع يير ضم ن المعدة عنبلمة الاذاء.
 .1ينتخدم الطرق النديثة ف تعريم األغذية عاأللب ن عماتم ت .
 .9يخت ر ظرعا التخزين الما نبة لممصاع ت الاذا ية عاأللب ن.
 .9ينيطر عمى فن د األغذية عاأللب ن.

 المعايير القومية األكاديمية المرجعية لمبرنامج:
 -1المعار والفهم

إل م اب المع را عالما هيم الع مة الت يمب أن يكتنب خري كمية الز ارعةة يمةب أن يكةعن خةري براة م عمةعم األغذيةة مكتنةب
المع را عالما هيم اآلتية:
 .7الخعاص الطبيعية لمكعا ت الاذاء عاأللب ن عالتا عبلت الخ صة ب م عكياية التنكم ف هذه التا عبلت.
 .7أنس تصايع عناظ الماتم ت الاذا ية عماتم ت األلب ن عمى منتعى الررية.
 .1الميكرعب ت الممرضة عالمعااة لمطع م عكياية الند من امعه .
 .9ما هيم إدارة المعدة ال ممة ف الما آت الصا عية.
 .9أن ني ت ارل عتداعل المعاد الاذا ية عاأللب ن.
 .9أن ني ت الديا ميك الن اررية عالعممي ت الميك ايكية ف أن ني ت تصايع األغذية.
 .1خص ص عانتخدام ت معاد تعب ه عتاميا األغذية.

 .1أن ني ت التاظيا عالتط ير عمختما الاعان الصنية ف عممي ت تصايع الاذاء.
 .5الت ريع ت العطاية عالدعلية الماظمة لتصايع الاذاء.
 .78كياية إع دة تدعير مخما ت الاذاء عماتم ت األلب ن.
 -2المهارات المهنية

إل م اب الم رات الم اية الع مة الت يمب أن يكتنب خري كمية الزراعة يمب أن يكعن خري برا م عمعم األغذية قة د ار عمةى
أن:
 .7ينمل الاذاء كيمي ي عبيعلعمي .

 .7يندد م كل تخزين الاذاء عمنبب ت الا تمة عن عممي ت التصايع.
 .1يخت ر العبعات الما نبة لؤلغذية المصاعة.
 .9يدير معدات أن ني ت تصايع األغذية.
 .9يندد طرق التصايع المثمى لؤلغذية المختماة.

 .9يراقب ال رعط الصنية عاد ارل عتنميم الاذاء.
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 .1يااذ أن ليب التركيز عالتمايا ف أن ني ت تصايع األغذية.

 .1ينيطر عمى عممي ت التما عالان د الت تندث ف المعاد الاذا ية الخ م عالمصاعة.
 .5يك ا عن غش األغذية.
 .78يصمم عيااذ اختب رات التنكيم النن لؤلغذية.
 .77يطبق مع يير المعدة عالتأكد من نبلمة الاذاء.

مهارات إضافية متعمقة بتوج تكنولوجيا األغذية في حالة اختيار المقررات المؤذمة لذلك:

 .7تدري عترييم ماتم ت المنعم عماتم ت .

 .7تصايع ماتم ت النبعب.

 .1تصايع زيعت الطع م عماتم ت .
 .9تصايع الا ك ة عالخضر.
 .9انتخدام التطبير ت النيعية ف األغذية.

 .9يصاع عيريم العص ر عالمي ه الا زية عالمي ه المعداية المعبأة.
 .1يصاع عيريم ماتم ت النكر عالنمعى عال يكعالتة.
مهارات إضافية متعمقة بتوج األلبان فى حالة اختيار المقررات المؤذمة لذلك:

 .7تصايع ماتم ت األلب ن المعرعفة منمي .

 .7نن ب عتكعين مخ ليط المثمم ت المباية .
 .1ترييم ماتم ت األلب ن نني عكيمي ي عميكرعبيعلعمي .
 .9يخت ر المعاد األعلية عالمعاد البلزمة لعممي ت تصايع األلب ن.
 .9يرعم بتدعيم عترعية األغذية .

 .9يننب عيكعن المخ ليط المنتخدمة ف الصا ع ت المباية.
 -3المهارات الذذنية

إل م اب الم رات الذهاية الع مة الت يمب أن يكتنب خري كمية الزراعة يمب أن يكعن خري برا م عمعم األغذية قة د ار عمةى
أن:
 .7يطبق مب دئ اإلنص ء عالري ضي ت ف تطبير ت عمعم األغذية.
 .7يندد عينل م كل التصايع األن نية.

 .1عضع التنمنل التكاعلعم لخطعط التصايع الاذا .
 .9يتابأ ب نتي م ت النعق المنتربمية.
 -4المهارات العامة

إل م اب الم رات الع مة الت يمب أن يكتنب خري كمية الزراعة يمب أن يكعن خري برا م عمعم األغذية ق د ار عمى أن:
 .7يتعاصل مع اآلخرين عينصل عمى المعمعم ت النديثة المتعمرة بأن ني ت تصايع األغذية.
 .7ين عر عينتعمل الن نب ت ع بكة المعمعم ت .
 .1يندد األهداا عيخطط عيعزع العمل عيرعد الاريق.
 .9يتع عن عينترم قعااين العمل عيطعر اظم األداء.
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 :تشَايج ولايح انُثاخ

 شروط القبول بالبرنامج :
يربل برا م عق ية الاب ت الطبلب الن صمين عمى ة دة الث اعيةة الع مةة – ةعبة العمةعم -أع مة يع دل ة عكةذلك الطةبلب الن صةمين
عمى دبمعم المدارس الث اعية الزراعية عذلك بعد امتي ز اختب ر المع دلة عم يصدر من المممس األعمى لمم مع ت فى هذا ال أن.

 مواصفات خريج البرنامج :
يمب أن يكعن الخري ق د ار عمى أن:
 .7ينتخدم طرق المك فنة الما نبة لمر عمة اآلف ت متماب م يضر ب لبي ة.
 .7يضع الخطط لماع اات ر اآلف ت.

 .1يخطط عيااذ برا م اإلدارة المتك ممة لآلفة.
 .9يبرى اآلفة تنت منتعى الند االقتص در لمضرر.
 .9يريم مخ طر المبيدات عمى الك ا ت غير المنت دفة.
 .9يميز األعراض الا ممة عن اإلص بة بأمراض الاب ت عالن رات عالنيعاا ت الض رة عالن

ش.

 .1يضع الخطط لماع اات ر اآلف ت.

 المعايير القومية األكاديمية المرجعية لمبرنامج :
 -1المعار والفهم

إلةةى م اةةب المع ة را الع مةةة الت ة يمةةب أن يكتنةةب خ ةري كمي ةة الز ارعةةة يمةةب أن يكتنةةب خ ةري برا ة م عق يةةة الاب ة ت المع ة را
عالما هيم اآلتية:
 .7أنس ترييم منبب ت األمراض عاآلف ت.

 .7ترنيم عمعرفعلعمي عت ري عفنيعلعمي اآلف ت عأعدا

الطبيعية عالععامل المؤثرة ف اات ره .

 .1الاعان العب ية لمنبب ت أمراض الاب ت.
 .9أقن م المبيدات عطرق تأثيره عأ ك ل خطعرت .
 .9أن ني ت اإلدارة المتك ممة لآلف ت.

 .9أنس المك فنة النيعية عالكيمي ية؛ لمنبب ت األمراض الاب تية.
 .1المم رن ت الميدة لتداعل عارل عتخزين عانتخدام المبيدات.
 .1أن ني ت إات ج انل العنل عديدان النرير.
 .5التأثيرات الا ممة عن "الايم تعدا" ع"األك رعس" عمى صنة الاب ت عالنيعان.
 .78مع يير اآلم ن المنمية عالدعلية ب نتخدام المبيدات عمتبري ت ف الماتم ت الزراعية.

 .77المع يير الدعلية عالت ريع ت عكياية التنميل عالضعابط المتعمرة بتداعل عتم رة عانتخدام المبيدات.
 -2المهارات المهنية

إلى م اب الم رات الم اية الع مة الت يمب أن يكتنب خري كمية الزراعة يمب أن يكعن خري برا م عق ية الابة ت قة د ار عمةى
أن:
 .7يردر نمم ع يرة اآلفة عع

ر أعدا

الطبيعية من متطابلت أع ماترن ت.
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 .7يطبق الطرق الما نبة من طرق المك فنة النيعية.

 .1ين ةةدد م ة ة كل األمة ةراض الر ين ةةية الا تم ةةة م ةةن من ةةبب ت األمة ةراض الاطري ةةة عالبكتيري ةةة عالايرعن ةةية عير ةةدر المخة ة طر عين ةةدد
إمراءات إدارة هذه الم كل.
 .9ي ال عيصعن اآلالت المنتخدمة ف عق ية الاب ت.
 .9يختبر عيع ير عينتخدم المبيدات الما نبة.

 .9يردر متبري ت المبيدات ف الماتم ت الزراعية عالعيا ت المأخعذة من البي ة.
 .1ينمل عيدير م كمة مر عمة اآلفة لممبيدات أع معاد المك فنة األخرى.
 .1يدير الما نل ب كل

مرضى.

 .5يات انل العنل عيك ف آف ت الانل.

 .78يعتا بديدان النرير عيات النرير.

 .77يتعرا عمى أعراض التنمم ب لمبيدات عيرعم ب إلنع ف ت األعلية.
 .77يختبر عيريم معدة منتنضرات المبيدات.
مهارات إضافية متعمقة بتوج أمراض النبات في حالة اختيار المقررات المؤذمة لذلك:

 .7الردرة عمى التع مل مع تدهعر إات ج الن صبلت الزراعية من ماظعر أمراض الاب ت.

 .7الردرة عمى التع مل مع تدهعر الن صبلت الزراعية أثا ء التخزين من ماظعر أمراض الاب ت.
 .1انتخدام برام األرص د المعية لمتابؤ بندعث األمراض عمك فنت .
 .9تنديد الععامل المؤثرة عمى فع لية برام مك فنة أمراض الاب ت.
 .9التع مل مع التراي ت النديثة ف اختب ر صنة عنبلمة التر عر عال تبلت.
 .9انتخدام تكاعلعمي ت الت خيص المنتندثة.

 .1تاايذ اظم التربية إلات ج اب ت ت مر عمة لؤلمراض .
 .1نل م كل اات ر أمراض الاب ت ب ألراض نديثة االنتصبلح.
 .5نل م كل أمراض الاب ت تنت ظرعا الزراع ت المنمية.
مهارات إضافية متعمقة بتوج الحشرات االقتصادية في حالة اختيار المقررات المؤذمة لذلك:

 .7إدارة اعاا ء الما نل عتربية دعدة النرير اعاات ج النرير.
 .7يدير برام المك فنة النيعية لآلف ت الن رية.

 .1التربية المعنعة لؤلعداء النيعية عععا م لبلنتخدام ف مم ل البنث العمم ععم الاط ق التم رر.
 .9الردرة عمى الت خيص النرم عالمعمم ألعراض اإلص بة ب آلف ت الن رية المختماة.
 .9إا ة ء اعادارة متة نا لمن ةرات النيةة(داخل الصةعب الزم ميةة) ععمةل ممة ميع لآلفة ت الن ةرية؛ لتعريا ة تصةاياي بة لطرق
الترميدية عالتراي ت النديثة.

مهارات إضافية متعمقة بتوج مبيدات اآلفات في حالة اختيار المقررات المؤذمة لذلك:

 .7يدير برام مك فنة اآلف ت ب لطرق اآلماة.

 .7إدارة رك ت مك فنة الن رات الطبية عالبيطرية عالمخ زن.
.1

يريم متبري ت المبيدات ف البي ة عالعمل عم ترميل أضراره ب لندعد المنمعح ب .

 .9الردرة عمى تنميل متبري ت المبيدات ف المعاد الاذا ية طبر لممع يير الدعلية .
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 -3المهارات الذذنية

إلى م اب الم رات الذهاية الع مة الت يمب أن يكتنب خري كمية الزراعة يمب أن يكةعن خةري براة م عق يةة الابة ت قة د ار عمةى

أن:

 .7ينتخدم ام ذج المن ك ة لمتابؤ بن لة اآلفة عالمرض.
 .7يخطط عيصمم البرام البلزمة لنل م كمة اآلف ت.
 .1يخطط عيريم طرق المك فنة عالعق ية ضد المنبب ت المرضية.
 .9يصمم برام مك فنة الن رات الا قمة لؤلمراض الاب تية.
 -4المهارات العامة

إلى م اب الم رات الع مة الت يمب أن يكتنب خري كمية الزراعة يمب أن يكعن خري برا م عق ية الاب ت ق د ار عمى أن:
 .7يعبر عن معمعم ته تندث عكت بة .
 .7ينتخدم العن ط المتعددة ف العرعض الترديمية.
 .1ينتخدم برام الن نب اآلل ف مم ل التخصص.
 .9يمتزم برعااين عأخبلقي ت الم اة.

 .9يتباى فكرة التعمم الذات عالمنتمر.
 .9يمتمك الرعاعد األن نية لممعمعم ت اإلدارية.
تشَايج انتكُىنىجيا انحيىيح انزساعيح

 شروط القبول بالبرنامج :
يربةةل برا ة م التكاعلعمي ة النيعيةةة الزراعيةةة الن صةةمين عمةةى ة دة الث اعيةةة الع مةةة – ةةعبة العمةةعم -أع م ة يع دل ة عكةةذلك الطةةبلب
الن صمين عمى دبمعم المةدارس الث اعيةة الزراعيةة عذلةك بعةد امتية ز اختبة ر المع دلةة عمة يصةدر مةن المممةس األعمةى لمم معة ت فةى

هذا ال أن.

 مواصفات خريجي البرنامج:
يمب أن يكعن الخري ق د ار عمى أن:
.7

ينتخدم عن ل التكاعلعمي النيعية ف تننين النبلالت الاب تية عالنيعااية.

 .7يتباى التراي ت المختماة لمبيعلعمي المزي ية ف برام تامية اإلات ج الز ارع .
 .1يدم المع را عالطرق الت تمكن من إات ج ك ا ت منعرة عراثي .
 .9ينتخدم التطبير ت النيعية ف الصا ع ت الزراعية عالمن فظة عمى البي ة.
 .9يطبق أاظمة اآلم ن النيعر ف إات ج الك ا ت المعدلة عراثي .
 .9ينتخدم البرممي ت ف تكاعلعمي الميا ت عالبرعتيا ت.
 .1ين كى الاظم البيعلعمية ب لاظم البيعلعمية الصا عية.
 .1يا م تنمنل األاظمة البيعلعمية المختماة.
 .5يندد المكعا ت عالتركيب الكيم عر لؤلنمدة النيعية.
 .78يطبق تراي ت زراعة األانمة.
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 المعايير القومية األكاديمية المرجعية لمبرنامج :
 -1المعار والفهم

إلةى م اةةب المعة را الع مةةة عالا ةةم التة يمةةب أن يكتنةةب خةري كميةة الز ارعةةة يمةةب أن يكتنةةب خةري براة م التكاعلعمية النيعيةةة

الزراعية المع را عالما هيم اآلتية:

 .7العمعم البياية ذات العبلقة ب لتكاعلعمي النيعية.
 .7انتخدام ت التكاعلعمي النيعية ف تطعير الزراعة عالمن فظة عمى البي ة.
 .1تراي ت مزارع األانمة عتطبير ت .

 .9دعر تراية الم دة العراثية ف تعديل الاظ م العراث لمك ا ت.
 .9مب دئ عمعم "المياعمي ت" ع"البرعيعم ت" عالمعمعم تية النيعية.
 .9ف م العممي ت عالطرق الت تنتخدم ف التكاعلعمي النيعية لمنيعاا ت.
 .1أنس انتخدام التكاعلعمي النيعية ف ت خيص أمراض الاب ت عالنيطرة عمي .
 .1طرق إات ج الاعات البيعلعمية الث اعية ب نتخدام الما عبلت البيعلعمية .

 .5أهمية التكاعلعمي النيعية ف الصا ع ت الاذا ية اعاات ج معاد غذا ية آماه.
 .78أنس اإلص بة ب ألمراض اعاات ج اب ت ت خ لية من الك ا ت الممرضة.
 .77أنس التكاعلعمي النيعية ف المن فظة عمى األصعل العراثية.

 .77ف م المع يير الري نية الدعلية فيم يختص ب لمعااب األخبلقية عاالمتم عية ؛ النتخدام ت التكاعلعمي النيعية.
 -2المهارات المهنية

إلةةى م اةةب الم ة رات الم ايةةة الع مةةة التة يمةةب أن يكتنةةب خةري كميةة الز ارعةةة يمةةب أن يكةةعن خةري براة م التكاعلعمية النيعيةةة
الزراعية ق د ار عمى أن:
 .7ي رك ف فرق العمل؛ لارل الميا ت ف الك ا ت المختماة.
 .7يردم الدعم التكاعلعم ؛ لنل الم كل الت تط أر عاد انتخدام التكاعلعمي النيعية الزراعية.
 .1ينتخدم التكاعلعمي الزراعية النيعية ف تاايذ خطط التننين ف الاب ت عالنيعان.
 .9يطبق التكاعلعمي النيعية ف مع لمة التمعث البي .
 .9ينتخدم البنعث عالطرق الت خيصية؛ لرنم برعتعكعل ينرق األهداا المرمعة.
 .9ينتخدم األدعات التكاعلعمية ف إات ج المركب ت الث اعية ذات الريمة البيعلعمية.
 .1ينتخدم المرقم ت المزي ية ف برام االاتخ ب لكل من الاب ت عالنيعان.
 .1ينتخدم زراعة األانمة ف اإلات ج التم رر لمنبلالت الاب تية.
 .5يطب ةةق أن ةةس الع ارث ةةة المزي ي ةةة فة ة مع لم ةةة المة ة دة العراثي ةةة لمك اة ة ت الدقير ةةة المن ةةتخدمة فة ة ممة ة الت تكاعلعمية ة األغذي ةةة
عاألعبلا اعاات ج المخصب ت عالمبيدات النيعية.

 .78يطبق الطرق المعممية الما نبة لمتع مةل اآلمةن مةع العياة ت البيعلعميةة نةعاء مةن نيةث التةداعل أع التخةزين أع عاةد الةتخمص
ما .

 .77يات الاعات الث اعية ب نتخدام الما عبلت النيعية.
 .77يتعرا عمى الك ا ت المعدلة عراثي .
 -3المهارات الذذنية
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إلةةى م اةةب الم ة رات الذهايةةة الع مةةة التة يمةةب أن يكتنةةب خةري كميةة الز ارعةةة يمةةب أن يكةةعن خةري براة م التكاعلعمية النيعيةةة
ق د ار عمى أن:
 .7يريم دعر التاعع العراث ف عممي ت التطعر.
 .7ينتخدم الطرق المعمعم تية النيعية ف تنميل ات

التكاعلعمي النيعية.

مهارات إضافية متعمقة بتوج الوراثة في حالة اختيار المقررات المؤذمة لذلك:

 .7انتخدام تراي ت ال ادنة العراثية.

 .7انتخدام تكاعلعمي العراثة الطبية.
 .1النا ظ عمى البي ة عالتاعع البيعلعم .
 .9تنميل اظم اإلات ج من ماظعر عراث .
 .9تعصيا خص ص المعارد العراثية المناعظة ف باعك الميا ت.
 .9تا يط برام صي اة عتمديد المعارد العراثية عالنا ظ عمي .
 .1تب دل عانتمبلب المعارد العراثية منمي عدعلي .

 .1انتخدام التراية المزي ية لارز األصعل العراثية.
 .5إيم د بدا ل لمطرق الترميدية ف انتاب ط النبلالت.
 .78تنديد الميا ت الخ صة بتنمل األمراض عاإلم د تم يدا لارم .

 .77النا ظ عمى النبلمة البيعلعمية عمعام ة التصنر من ماظعر عراث .
 .77تنميل الاظم العراثية المن علة عن تنمل الظرعا البي ية عالثب ت العراث .
 .71درانة مدعى إا ء باعك الميا ت عمراكز ناظ األصعل العراثية.
مهارات إضافية متعمقة بتوج الميكروبيولوجيا الزراعية في حالة اختيار المقررات المؤذمة لذلك:

 .7الردرة عمى عمل "الكمبعنت" عتدعير المخما ت الزراعية.
 .7عزل عتصايا ميكرعب ت التربة.
 .1صا عة الببلنتيك ميكرعبي .

 .7انتخدام الميكرعب ت ف تارية المي ه من الممعث ت.
 -4المهارات العامة

إلى م اةب الم ة رات الع مةة التة يمةب أن يكتنةب خةري كميةة الز ارعةة يمةب أن يكةعن خةري براة م التكاعلعمية النيعيةة الزراعيةة

ق د ار عمى:

 .7انتخدام تطبير ت الن نب اآلل المتخصص ف مم ل التكاعلعمي النيعية.
 .7الردرة عمى النصعل عمى المعمعم ت النديثة عبر بكة االاترات عالتعاصل مع اآلخرين.
 .1انترام قعااين العمل عأخبلقي ت الم اة ف هذا المم ل النن س.
تشَايج انعهىو االلتصاديح واالجتًاعيح انزساعيح

 شروط القبول بالبرنامج :
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انالئحح األكاديًيح انذاخهيح ( يزحهح انثكانىريىس )

يربل برا م العمةعم االقتصة دية عاالمتم عيةة الزراعيةة الن صةمين عمةى ة دة الث اعيةة الع مةة – ةعبة العمةعم -أع مة يع دل ة عكةذلك
الطةةبلب الن ص ةةمين عم ةةى دبمةةعم الم ةةدارس الث اعيةةة الزراعيةةة عذل ةةك بعةةد امتيةة ز اختبة ة ر المع دلةةة عمةة يص ةةدر مةةن المممةةس األعمةةى
لمم مع ت فى هذا ال أن.

 مواصفات خريج البرنامج :
يمب أن يكعن الخري ق د ار عمى أن:

 .7يتخذ الررار ف ضعء المتايرات االقتص دية عاالمتم عية.
 .7يتابأ ب لتداعي ت المنتممة لمتايرات االقتص دية عاالمتم عية.
 .1يارل عيا ر ات

البنث العمم التطبير إلى مختما ف ت المنتايدين الا ية.

 المعايير القومية األكاديمية المرجعية لمبرنامج :
 -1المعار والفهم

إلةةى م اةةب المع ة را الع مةةة عالا ةةم التة يمةةب أن يكتنةةب خ ةري كميةة الز ارعةةة يمةةب أن يكتنةةب خ ةري برا ة م العمةةعم االقتصة دية
عاالمتم عية الزراعية المع را عالما هيم اآلتية:
 .7أن ني ت نمعك المنت مك عالمات ف ظل تراكيب النعق المختماة.
 .7أن ني ت اقتص دي ت اإلات ج عتنميل اإلدارة المز رعية.

 .1انتم بة المات لمتايرات ف أنع ر مدخبلت عمخرم ت اإلات ج.
 .9تراي ت تنميل االنتثم ر عتنميل المدارة اال تم اية.
 .9مبلم عديا ميكية عمل األنعاق الن ضرة عالمنتربمية لمنمع الاذا ية.

 .9ف م المبلم المختماة لتنميل نمنمة الريمة ععبلقت بتنعيق الماتم ت عتخطيط األعم ل.
 .1أن ليب البنث ف المم الت االقتص دية عاالمتم عية الزراعية.
 .1أن ني ت التنميل الكم لمظعاهر.
 .5أنس تصميم عتاايذ عترييم البرام اإلر دية.

 .78أن ليب تامية عتطعير المعارد الب رية.
 .77تركيب الممتمع ت الرياية عديا ميكي ت

عأن ليب التايير الثر ف .

 .77أن ني ت قي س انتي م ت الممتمع عكياية إمراء تنميل المعقا.
 -2المهارات المهنية

الزرعةة يمةب أن يكةعن خةري براة م العمةعم االقتصة دية
إلةى م اةب الم ة رات الم ايةة الع مةة التة يمةب أن يكتنةب خةري كميةة ا
عاالمتم عية الزراعية ق د ار عمى أن:
 .7يطبق تراي ت التنميل االقتص در عاالمتم ع بكا ءة.

 .7يرترح عيريم عيااذ المن الزراع عالمع ياة اإلنص ية.
 .1ينتخدم نزم البرام الم هزة لمتنميل اإلنص

بكا ءة.

 .9يمنك النمبلت عالدف تر الزراعية عيعد الرعا م الم لية لممزارع عما آت األعم ل الزراعية.
مهارات إضافية متعمقة بتوج االقتصاد الزراعي فى حالة اختيار المقررات المؤذمة لذلك:

يمب أن يكعن الخري ق د ار عمى أن:
 .7يعد خطة أعم ل مزرعية.
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 .7يمرى تنميل التك ليا عالع د لم رعع زراع .
 .1يننب البدا ل اال تم اية لبلنتثم ر عتردير الاعا د المترتبة عمى كل بديل.
 .9يطعر خطط لتنعيق لمم رعع ت عاألعم ل التم رية الزراعية.
 .9يضع اظ م لمنك الدف تر الم رعع ت الزراعية عيندث البي ا ت التمعيمية.
 .9يتا عض مع م ت ال راء عالبيع لممنتمزم ت عالماتم ت.
 .1يا م نمعكي ت المات عالمنت مك عالتع مل مع م .

مهارات إضافية متعمقة بتوج المجتمع الريفي في حالة اختيار المقررات المؤذمة لذلك:

يمب أن يكعن الخري ق د ار عمى أن:

 .7يخطط لتامية الممتمع ت الرياية عفق الرعاعد العممية عالتكاعلعمي الما نبة.
 .7يمرى تنميل معقا عتردير االنتي م ت الرياية .
 .1يريم االنتي م ت التدريبية عفر النتي م ت المممعع ت المنت دفة.
 .9يصمم برا مم تدريبي عفر النتي م ت المممعع ت المنت دفة.
مهارات إضافية متعمقة بتوج اإلرشاد الزراعي فى حالة اختيار المقررات المؤذمة لذلك:

 .7يصمم برام إر دية زراعية عمت بعت .

 .7يصمم برا م تدريب عفر النتي م ت المممعع ت المنت دفة.
 .1يبنط الاعات البنثية.

 .9إع دة صي غة الم كل النرمية بأنمعب عمم .
 -3المهارات الذذنية

إلةةى م اةةب الم ة رات الذهايةةة الع مةةة الت ة يمةةب أن يكتنةةب خ ةري كمي ةة الز ارعةةة يمةةب أن يكةةعن خ ةري برا ة م العمةةعم االقتص ة دية
عاالمتم عية الزراعية ق د ار عمى أن:
 .7يميز بين الععامل المن علة عن الكا ءة الااية عاظيرت االقتص دية لمما أة.

 .7يندد الععامل المن علة عن التايرات النعرية لمنتمزم ت اإلات ج عالماتم ت.
 -4المهارات العامة

إل ةةى م ا ةةب الم ة ة رات الع م ةةة التة ة يم ةةب أن يكتن ةةب خة ةري كمية ة ت الز ارع ةةة يم ةةب أن يك ةةعن خة ةري براة ة م العم ةةعم االقتصة ة دية
عاالمتم عية الزراعية ق د ار عمى:
 .7يا قش عين عر عيتعاصل مع اآلخرين.
 .7يردر عمى قي دة العمل عاإلقا ع.
 .1يخطط عيعزع أدعار العمل.

 .9يكتنب ثرة اآلخرين؛ لتنريق البرام اإلر دية.
 .9ينتخدم الن نب اآلل ع بكة المعمعم ت.
 .9ينتخدم العن ط المتعددة ف العرعض الترديمية.
 .1يتباى فكرة التعمم الذات عالمنتمر.
تشَايج األساضي وانًياِ

 شروط القبول بالبرنامج :
35

انالئحح األكاديًيح انذاخهيح ( يزحهح انثكانىريىس )
يربل برا م األراض عالمي ه الن صمين عمى
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دة الث اعية الع مة – عبة العمةعم -أع مة يع دل ة عكةذلك الطةبلب الن صةمين عمةى

دبمعم المدارس الث اعية الزراعية عذلك بعد امتي ز اختب ر المع دلة عم يصدر من المممس األعمى لمم مع ت فى هذا ال أن.

 مواصفات خريج البرنامج :

يمب أن يكعن الخري ق د ار عمى أن:

 .7يننن انتابلل عانتخدام المعارد األرضية عالم ية عالبي ية بكا ءة ع لية.
 .7ينتخدم األنمعب الما نب لبرام انتصبلح عانتزراع عتننين عصي اة األراض عيماع تدهعره .
 .1ين م با عمية ف زي دة الردرة اإلات مية لؤلراض تنت الظرعا البي ية المختماة.

 .9يرترح البرام المختماة لمتنميد المعدا عالعضعر عالنيعر بصعرة مااردة أع متك ممة.
 .9ينتخدم األن ليب العممية النديثة لمزراعة العضعية عالنيعية إلات ج زراع آمن.
 .9يعظم االنتا دة من األرض عالمي ه عاألنمدة؛ لتننين المعدة لممات الزراع .
 .1يدير عيطعر المزارع ع يريم م رعع ت انتابلل المعارد األرضية المختماة.

 .1يطبق اإلنص ء عالتنميل الماطر ف رصد عتنميل الم كل المتعمرة ب لمعارد األرضية عالم ية.
 .5يتنم ب لعع الك ف ب لرض ي البي ية عالر اعاية عاألخبلقية عاالمتم عية عاالقتص دية ذات الصمة ب ألراض عالمي ه.

 المعايير القومية األكاديمية المرجعية لمبرنامج :
 -1المعار والفهم

إلةةى م اةةب المع ة را الع مةةة عالا ةةم الت ة يمةةب أن يكتنةةب خ ةري كمي ةة الز ارعةةة يمةةب أن يكتنةةب خةةري برا ة م األ ارض ة عالمي ة ه
المع را عالما هيم اآلتية:
 .7أنس عتطبير ت الري ضي ت عالايزي ء عاألني ء عالكيمي ء عاإلنص ء التطبير  ...الث.
 .7أن ني ت الميعلعمي الطبيعية عالت ريخية.

 .1الما هيم الخ صة ب لمعارد األرضية عالم ية عالبي ية.
 .9مع يير عتراي ت كيمي ء عطبيعة األراض .

 .9أنس تراي ت االنت ع ر من بعد عاظم المعمعم ت المارافية.

 .9أنس عتراي ت الزراعة ف الما طق الر نمة عتر يد انتخدام المي ه.
 .1ما هيم عتراي ت خصعبة األراض عتاذية الاب ت.

 .1أنس انتخدام األنمدة المعداية عتعظيم االنتا دة ما .

 .5تراي ت تدعير المخما ت الزراعية عتصايع "الكمبعنت" عاألنمدة العضعية عالنيعية.

 .78ما هيم تراي ت التنميد من خبلل مي ه الرر تنت اظم الرر النديثة.

 .77أنس ترييم مدى صبلنية المي ه لمرر عاألنمعب األمثل؛ لتعظيم االنتا دة ما .
 .77اظم الرر النديثة عالترميدية.

 .71أنس التصنر عتدهعر األرض عطرق العبلج عالصي اة.
 .79أنب ب تمعث األراض عالمي ه عتراي ت العبلج.

 .79الاظم البي ية عكيمي ء التربة عأنس االتزان عالتك مل البي .
 -2المهارات المهنية

إلى م اب الم رات الم اية الع مة الت يمب أن يكتنب خةري كميةة الز ارعةة يمةب أن يكةعن خةري براة م األ ارضة عالمية ه قة د ار
عمى أن:
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 .7يصمم عيااذ اظم الرر عالصرا المختماة النديثة عالترميدية.
 .7يمرى التم رب النرمية عالمعممية عينتخمص الات .
 .1ينتخدم التكاعلعمي ت المتردمة ف عبلج تمعث األراض عالمي ه.

 .9ينتخدم البنعث عالطرق التطبيرية؛ لعبلج م كل ارص عتدهعر خصعبة األراض .
 .9ينتخدم نزم البرام الم هزة لمتنميل اإلنص

.

 .9يصمم عيااذ برام الرر عالتنميد طبر النتي م ت الاب ت عظرعا بي ة الامع.
 .1يندد المص در النم ديه الما نبة عاألنمعب األمثل لبلنتخدام.
 .1يضع عيااذ برام صي اة عنم ية عخدمة األراض .
 .5يانص الظعاهر غير الطبيعية عمى امع الاب ت ت عيندد األنب ب عطرق العبلج.

 .78يممع عينمل عيا ت األرض عالمي ه عاألانمة الاب تية عيريم الات .

 .77ينتايد من إع دة انتخدام مي ه الصرا الزراع مع اختي ر المن صيل الما نبة طبر لظرعا الماطرة.
 -3المهارات الذذنية

إلى م اب الم رات الذهاية الع مة الت يمب أن يكتنب خةري كميةة الز ارعةة يمةب أن يكةعن خةري براة م األ ارضة عالمية ه قة د ار
عمى أن:
 .7يطبق الاظم الري ضية عاإلنص ية عبرام الن نب اآلل ذات الصمة.

 .7يتع مل مع التداخبلت بين ععامل تكعين األراض عالعبلقة بيا عبين البي ة المنيطة.
 .1ينل الم كبلت الا ممة عن ارص المي ه عتمعث األراض عالمي ه.
 .9ينتخدم األنمعب األمثل عالمتك مل لمننا ت التربة العضعية عالنيعية تنت الاظم المختماة.
 .9ي خص عيع ل عيعب األراض عالمي ه عيتماب .
 .9يخت ر اظم الرر عالتنميد الما نبة لطبيعة األرض عاعع المنصعل المازرع.
 .1ي خص أعراض ارص العا صر الاذا ية.

تن ليل األرض عالمي ه عاألانمة الاب تية عينتخمص الات

 .1ير أر ات

عالتعصي ت ما .

 .5يرترح عيصمم برام نصر عتصايا عترييم األراض .
 .78ي خص م كل األراض عطرق مع لمت .
 -4المهارات العامة

إلى م اب الم رات الع مة الت يمب أن يكتنب خري كمية الزراعة يمب أن يكعن خري برا م األراض عالمي ه ق د ار عمى أن:
 .7يتعاصل عممي مع الزمبلء عالخبراء ف مم ل عمعم األراض عالمي ه عالبي ة.

 .7ير د المزارعين إلى االعتب رات الااية المرتبطة بتننين الردرة اإلات مية لؤلرض عاالنتخدام األمثل لممعارد الم ية عاألنمدة
المت نة.
 .1ير د المزارعين ب آلث ر المب رة عغير المب رة الا تمة عن االنتخدام غير المتعازن لؤلنمدة عمي ه الرر عالمبيدات.
تشَايج انهُذسح انزساعيح

 شروط القبول بالبرنامج:
يربةةل برا ة م ال ادنةةة الزراعيةةة الطةةبلب الن صةةمين عمةةى ة دة الث اعيةةة الع مةةة ( ةةعبة الري ضةةي ت) أع م يع دل ة عكةةذلك الطةةبلب
الن صةةمين عمةةى دبمةةعم المةةدارس الث اعيةةة الزراعيةةة عالمةةدارس الث اعيةةة الصةةا عية عذلةةك بعةةد امتية ز اختب ة ر المع دلةةة عمة يصةةدر مةةن

المممس األعمى لمم مع ت ب ذا ال أن.
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 مواصفات خريج البرنامج :
يمب أن يكعن الخري ق د ار عمى أن:
 .7يدير منط ت الميكاة الزراعية.
 .7يطعر عي ال عيصعن اظم الرر عالصرا الزراع .
 .1يخطط إلا ء المممع ت الزراعية – الصا عية.
 .9يدير المعارد الم ية بكا ءة.

 .9يتع مل مع اآلالت عالمعدات عاألدعات بطريرة آماة.
 .9يدير العممي ت المرتبطة بت ييد المب ا الزراعية.

 المعايير القومية األكاديمية المرجعية لمبرنامج :
 -1المعار والفهم

إلةةى م اةةب المع ة را الع مةةة عالا ةةم الت ة يمةةب أن يكتنةةب خ ةري كمي ةة الز ارعةةة يمةةب أن يكتنةةب خ ةري برا ة م ال ادنةةة الزراعيةةة
المع را عالما هيم اآلتية:
 .7المب دئ األن نية لمتنعيل بين عندات الري س.
 .7مب دئ بيعلعمي الاب ت عالنيعان.
 .1اظم اإلات ج الزراع .
 .9قعاعد التطبير ت ال ادنية عأن ني ت الميكاة الزراعية.
 .9ما هيم الط قة الترميدية عغير الترميدية عمص در الط قة المتمددة.
 .9ما هيم ععن ل عأم زة الري س ال ادنية.

 .1عممي ت ت ايل المعدات ال يدرعليكية اآلماة.
 .1أن ني ت مكعا ت الاظم ال يدرعليكية.
 .5مكعا ت المب ا عأاعاع معاد البا ء.

 .78أن ني ت عمعم المن نة.

 .77أن ني ت إا ء اآلب ر عطرق صي ات عأاظمة الرر عانتخدام ت المثم .
 -2المهارات المهنية

إلى م اب الم رات الم اية الع مة الت يمب أن يكتنب خري كمية الزراعة يمةب أن يكةعن خةري براة م ال ادنةة الزراعيةة قة د ار
عمى أن:
 .7يختبر العقعد عالزيعت عالنعا ل ال يدرعليكية عال نعم عالمر ن ت الما نبة لاعع الخدمة.
 .7يختبر عي ال المعدات الزراعية عأدعات العر ة بأم ن.

 .1يتداعل الكيم عي ت الخطرة عالمعاد الر بمة لبل تع ل عفر إلر دات المات .
 .9ينتايد من كتيب ت عكت لعم ت الخدمة عالت ايل ف أداء العمل.
 .9يصمم عيااذ عيدير اظم الرر.
 .9يمرى التم رب المعممية عالنرمية ذات الصمة ب لتخصص.
 .1يصمم المب ا الزراعية.

 .1يخت ر معاد البا ء الما نبة لمما آت الزراعية.
31

كهيح انزراعح  -خايعح كفز انشيخ

انالئحح األكاديًيح انذاخهيح ( يزحهح انثكانىريىس )
 .5يصمم عيممع مكعا ت عقطع غي ر لاظ م م .
 .78يختبر أداء اظم ميكاة اإلات ج عالتصايع الزراع .
 .77ياكك عيممع أمزاء اآلالت.

 .77يضبط عيع ير اآلالت من نيث معدالت الزراعة عالتنميد عالنص د عالنرث.
 .71يمرى عممي ت الرفع المن ن لمما طق المنت دفة.

 .79ي رك ف عممي ت إا ء اآلب ر عت ايل اظم الرر.
 .79ينتخدم أم زة الري س عيعرض الات

المنتخمصة.

مهارات إضافية متعمقة بمجال ذندسة اآلالت والقوي الزراعية في حالة اختيار المقررات المؤذمة لذلك:

 .7تصميم عتم يز اعادارة عرش المنط ت اآللية عالمزارع المميكاة.
 .7اختي ر مدخبلت الميكاة الزراعية عاظم م بعد النص د.
 .1اختي ر انتراتيمي ت الخدمة اآللية عالميكاة الزراعية.

 .9ت ايل عصي اة معدات عآالت المزرعة عالمنطن ت الخضراء.
 .9الععامل البي ية المؤثرة عمى ظرعا الت ايل عالصي اة لآلالت عالمعدات الزراعية.
 .9الععامل المؤثرة عمى اختي ر اععية اآلالت عالمعدات الزراعية تنت ظرعا ت ايل مختماة.
 .1التننين اإلر در ب نتخدام الاظم الخبيرة.

 .1تننين أداء اآلالت عمعدات الزراعة المصاعة منمي عرفع الريمة التا فنية ل .
 .5تصميم الممتمع ت الزراعية ة الصا عية.
مهارات إضافية متعمقة بمجال ذندسة الري والصر الحقمي فى حالة اختيار المقررات المؤذمة لذلك:

 .7تصميم م رعع ت الرر النرم عالمنطن ت الخضراء.

 .7ت ايل عصي اة اظم الرر عالصرا النرم عالمنطن ت الخضراء المختماة عتطعيره .
 .1انتخدام اظم المعمعم ت المارافية ( )GISف تعظيم االنتا دة من المعارد الزراعية المت نة.
 .9الردرة عمى إدارة معارد المي ه .

 .9تننين أداء اآلالت عمعدات الرر النديثة عالمطعرة المصاعة منمي عرفع الريمة التا فنية ل .
 .9اختي ر انتراتيمي ت تطعير اظم الرر عالصرا النرم .
 .1التننين اإلر در ب نتخدام الاظم الخبيرة.

مهارات إضافية متعمقة بمجال ذندسة النظم الحيوية فى حالة اختيار المقررات المؤذمة لذلك:

 .7تطعير أداء معدات الاظم ال ادنية ف المزارع تنت ظرعا غير ترميدية عالزراعة ب لتنكم اآلل .
 .7تعظيا ال ادنة الزراعية من خبلل تراي ت الاظم النيعية.
 .1تصميم عتم يز اعادارة الما آت المزرعية عاظم م بعد النص د.
 .9انتخدام تراي ت عن ل التنكم البي

ف البيعت المنمية عنظ ر اإلات ج النيعاا عالداماى.

 .9تمميع عفرز عتبريد عتعب ة المن صيل الزراعية عتداعل .
 .9تننين معدة الماتم ت الزراعية من الماظعر ال ادن .
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 .1تداعل عمع لمة عمع مبلت التخمص من المخما ت الزراعية عالصا عية.
 .1تداعل الاعات الث اعية ب نتخدام الما عبلت النيعية.
 .5بي ن أثر التا عل بين الاظم ال ادنية الزراعية عالبي ة.
 .78االنتا دة من العبلقة بين الط ق ت المتمددة المنتخدمة ف الزراعة عالبي ة.
 .77الععامل الت تندد االختية ر األمثةل لعنةدة التصةايع الاةذا

عالارةل عالتةداعل عانةتخدام ال ادنةة الزراعيةة فة الناة ظ عمةى

البي ة عالتاعع البيعلعم .
 -3المهارات الذذنية

إلى م اب الم رات الذهاية الع مة الت يمب أن يكتنب خري كمية الزراعة يمب أن يكةعن خةري براة م ال ادنةة الزراعيةة قة د ار

عمى أن:

 .7يختبر المعدات الزراعية الت تا نب االنتي م ت المنت دفة.
 .7يريم التصميم ت عأداء المعدات عاآلالت الزراعية.
 .1ينل م كل اآلالت ال ادنية ب نتخدام الري ضي ت عالعمعم ذات الصمة.
 .9ي خص األعط ل لممعدات الزراعية ب نتخدام الدليل االنتر در.
 .9يردر فرد المنصعل ف عممي ت النص د.
 -4المهارات العامة

إلى م اةب الم ة رات الع مةة التة يمةب أن يكتنةب خةري كميةة الز ارعةة يمةب أن يكةعن خةري براة م ال ادنةة الزراعيةة قة د ار عمةى

أن:

 .7يارل المع را عالخبرات لممتمرين.
 .7ينتخدم عن ل تكاعلعمي المعمعم ت لتنريق متطمب ت العمل.
 .1يراع المزارعين بضرعرة تباى التكاعلعمي النديثة.
 .9ينترم قعااين عقعاعد الم اة.
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