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 متخصصة معلومات)ب(

 أهداف الربنامج (1
 -يلي: يهدف برانمج إدارة األعمال الزراعية إىل ما 

 املتخصصة. الزراعية واملشروعات املوارد واملنشئاتإدارة وتوظيف  .1

 الزراعية.ت ومستخدما لنظم املعلومات يف اختاذ القرارات االستثمارية وادارة املشروعا معرفياً ومهاريً خريج مؤهل  عدادإ .2
املناسب  االئتمانوتدبري  أنشطة ادارة األعمال الزراعيةاسرتاتيجيات وبرامج وخطط و ساب اخلريج مهارات فهم وتنفيذ اك .3

 .هلا
التفاوض فيما يتعلق بتوفري مستلزمات اإلنتاج التعامل مع أسواق وبورصات السلع الزراعية و اخلريج مهارات  ساباك .4

 تصريف املنتجات.و 

 البحثي.اجملال  يفلتحاق بربامج الدراسات العليا والعمل واال أدائه تطويرو  املستمر الذايت لتعلما ج قادر علياعداد خري .5
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احملافظة على املوارد الطبيعية و  استخدام التكنولوجيات املالئمة ملعاجلة املشاكل الفنية واالقتصاديةاكساب اخلريج مهارات  .6
 الزراعة. تيف جماالالبيولوجي والتنوع 

 الزراعيةلربنامج إدارة األعمال  (ILO'S)املخرجات التعليمية املستهدفة  (2

  Knowledge and Understandingوالفهم المعرفة-أ
 يكون الخريج قادرًا على أن: الزراعية إدارة األعمالبرنامج بانتهاء 

 (ILO'S)للبرنامج مخرجات التعلم المستهدفة  المعايير القومية األكاديمية المرجعية

 لزراعة املرتبطة ابالعلوم األساسية  يتعرف على نظرايت ومبادئ1/1-أ العلوم األساسية والعلوم التطبيقية ذات الصلة ابلزراعة 1-أ
  يف اجملاالت الزراعيةالعلوم التطبيقية  يتفهم مبادئ1/2-أ

 الريف  يفشائعة االستخدام ملصطلحات واملفاهيم العلمية الزراعية ومرادفاهتا يتعرف علي ا 2-أ الريف يفاملصطلحات الزراعية ومرادفاهتا شائعة االستخدام  2-أ
العمليات الزراعية وكيفية التعامل  يفتقدير عناصر املخاطرة  3-أ

 تها جلوطرق تقديرها واالساليب املختلفة ملعاالزراعية االنتاجية العمليات  يفعناصر املخاطرة  حيدد 3-أ معها 

 يتعرف على طرق التداول املختلفة للمخلفات الزراعية   4/1-أ وتصنيع وإعادة تدوير املخلفات الزراعية  أساليب تداول 4-أ
  ااملختلفة لنواجتهواالستخدامات  ملخلفات الزراعيةكيفية تصنيع واعادة تدوير ايتعرف علي   4/2-أ

 العمليات واألنشطة الزراعية ادارة س أسعناصر و يتعرف على  5-أ أساسيات ختطيط وتنفيذ األعمال الزراعية 5-أ
 وعالقتها ابإلنتاج الزراعي  واجلزئيالقتصاد الكلى االساسية لبادئ يتعرف علي املفاهيم وامل 6-أ واجلزئيأساسيات االقتصاد الكلى  6-أ
اجملتمعات  يفاجلوانب االجتماعية واالقتصادية والثقافية  7-أ

 مةالزراعية وعالقتها ابلتنمية املستدا
  

لتنمية الزراعية ا يوأتثريها علاجملتمعات الزراعية  يفاجلوانب االجتماعية والثقافية  حيدد 7/1-أ
 املستدامة 

  املستدامة حيدد اجلوانب االقتصادية والبيئية ذات الصلة ابلتنمية الزراعية 7/2-أ
األنشطة  يفوالبيئي  احليويأنظمة األمان الوجب مراعاهتا يف مارسات املضوابط و الى يتعرف عل 8-أ جمال الزراعة احليوي يفضوابط وممارسات أنظمة األمان  8-أ

 الزراعية  تواملنشئا
وأساليب احلفاظ على املوارد  البيولوجيمفاهيم التنوع  9-أ

 الطبيعية
وعالقتها ابحلفاظ علي  الزراعة االنشطة يف البيولوجيالتنوع واساسيات  يتعرف على مفاهيم 9/1-أ

  ارد الطبيعية الزراعيةاملو 
التشريعات الزراعية وأخالقيات املهنة ذات العالقة ابلبيئية  10-أ

 ابلبيئة وصحة اإلنسان  واملرتبطةزراعي اخلاصة ابلنشاط الالقوانني والتشريعات  يتعرف علي 10-أ اإلنسان وصحة 

 ودة يف االنشطة الزراعية اجلإدارة حيدد مبادئ وعناصر  11-أ مفاهيم وعناصر إدارة اجلودة  11-أ
نظم إنتاج وتسويق املنتجات الزراعية وعالقتها ابلتغريات  12-أ

 البيئة 
 وعالقتها ابلتغريات املناخية يعدد طرق اإلنتاج املختلفة للحاصالت النباتية  12/1-أ
سالالت احمللية والسمكي واهم ال والداجيننظم اإلنتاج املختلفة ملزارع اإلنتاج احليواين  حيدد 2/12-أ

  وعالقتها ابلظروف البيئية والعاملية وانتاجها
 حيدد أساليب اإلنتاج املختلفة لتصنيع املنتجات الغذائية الزراعية وعالقتها ابلبيئة  12/3-أ

 أساليب إدارة وتنمية املوارد الزراعية  13-أ
  

احليواين والداجين ومصانع األعالف يصنف أساليب اإلدارة املختلفة ملزارع اإلنتاج النبايت و  13/1-أ
 واجملازر وملصانع األغذية واأللبان 

طرق االستفادة من املوارد الزراعية وخملفات األنشطة اإلنتاجية النباتية واحليوانية حيدد 13/2-أ
 والداجنة والتصنيعية مبا حيقق زايدة دخل املنشأة 

دة أساسيات استخدام املخصبات، واملمارسات اجلي 14-أ
  لتسميدليتفهم مبادئ وأساسيات استخدام املخصبات، واملمارسات اجليدة 14-أ للتسميد 
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 (ILO'S)للبرنامج مخرجات التعلم المستهدفة  المعايير القومية األكاديمية المرجعية

 جماالت الربانمج  يفأساسيات اهلندسة الزراعية وتطبيقاهتا  15-أ
  
  

  يف االنشطة الزراعية املختلفةواستخداماهتا يتفهم أساسيات امليكنة الزراعية  15/1-أ
 احلقلي احلديثة وخباصة يف األراضي اجلديدة  يتعرف على نظم الري 15/2-أ
مزارع اإلنتاج النبايت واحليواين  جتهيز اآلالت واملعدات الزراعية املستخدمة يف يعدد انواع15/3-أ

 والداجين ومصانع األغذية واأللبان 
رعاية وانتاج احليواانت املزرعية  يفاملمارسات احلديثة 16-أ

 والدواجن 
  والداجين نتاج احليوايننظم االفيملمارسات احلديثة ا يتعرف علي 16-أ

 إنتاج وتصنيع أعالف احليواانت املزرعية والدواجن  17-أ
دور اإلضافات واملكمالت الغذائية يف و  يتفهم أساسيات ومبادئ إنتاج وتصنيع األعالف 17/1-أ

 تغذية احليواانت املزرعية والداجنة
 كوانت العالئق واألعالف حيدد املصادر املختلفة مل 17/2-أ

جماالت تصنيع وحفظ املنتجات الغذائية  يفاملختلفة احلديثة حيدد املمارسات التكنولوجية  18-أ مصانع األغذية واأللبان  يفاملمارسات احلديثة  18-أ
 واأللبان 

أساليب ونظم إدارة عمليات ما بعد احلصاد للمنتجات  19-أ
 الزراعية النباتية واحليوانية 

 بعد احلصاد يتعرف علي املمارسات اجليدة للتعامل مع املنتجات الزراعية 19-أ

 يتعرف على النظم املختلفة إلدارة املشروعات الزراعية املتخصصة  20-أ نظم إدارة املشروعات الزراعية املتخصصة  20-أ
 للمشروعات الزراعية  والبيئي واالقتصادي املايلالتقييم ومقاييس وأساليب طرق  لييتعرف ع 21-أ للمشروعات الزراعية  والبيئي واالقتصادي املايلالتقييم  21-أ
 يتفهم ماهية البورصات الزراعية ودورها يف إنتاج وجتارة السلع الزراعية  22-أ قواعد العمل ابلبورصات الزراعية  22-أ
شؤشرات ومعايري وعالقتها مبلمشروعات واألنشطة الزراعية لتمويل الادر أساليب ومص يعدد 23-أ أساليب التمويل الزراعي ومصادره املختلفة  23-أ

 االستثمار الزراعي 
 لمياه ونظم الري املستخدمة املتاحة لاملختلفة صادر امل حيدد 24-أ مصادر املياه ونوعيتها ونظم الري املستخدمة  24-أ
  الزراعية اخلواص الفيزايئية والكيميائية واحليوية لألراضييتعرف علي  25-أ  أساسيات اخلواص الفيزايئية والكيميائية واحليوية لألراضي 25-أ

 Intellectual skillsالمهارات الذهنية  -ب

 (ILO'S)للبرنامج مخرجات التعلم المستهدفة  المعايير القومية األكاديمية المرجعية

 مالحظة ومجع وحتليل البياانت حلل املشكالت الزراعية 1-ب
 حظ الظواهر واملشكالت املرتبطة ابلعمليات الزراعيةيال 1/1-ب
 املشكالت الزراعية املرتبطة ابلظواهر و جيمع البياانت  1/2-ب
 وحل املشكالت الزراعية الظواهر تحليل البياانت لفهم املناسبة لطرق اليقرتح  1/2-ب

 منطقيتصميم وإجراء التجارب والوصول إىل استنتاج  2-ب
ة حول الظواهر منطقي اتاستنتاجمعلومات و للوصول اىل الزراعية ارب والبحوث التج جيري 2-ب

  الزراعية
 حيدد العوامل املفسرة للظواهر ذات الصلة ابإلنتاج الزراعي  3/1-ب مجع الدالئل هبدف تفسري الظواهر وتقدير املخاطر 3-ب

  العمليات واألنشطة الزراعيةيوظف املعلومات لتقدير املخاطر املباشرة وغري املباشرة يف 3/2-ب
اختيار أفضل البدائل لتحقيق أقصى فائدة للمنشأة  4-ب

 يفاضل بني البدائل املختلفة لتحقيق أهداف املنشآت والقطاعات االنتاجية الزراعية  4-ب الزراعية

اقرتاح خطط لإلنتاج التجاري للحاصالت النباتية  5-ب
 واحليوانية واملنتجات الغذائية  

 للحاصالت النباتية واحليوانية واملنتجات الغذائيةاملناسبة  ةالتجاري يةإلنتاجاطط اخليقرتح  5-ب
   وفقا للنظم السوقية املختلفة

حتليل وتقييم األنشطة واملشروعات الزراعية واقرتاح  6-ب
 اخلطط املناسبة لتطويرها 

 عية ألنشطة واملشروعات الزرال موالتقييل يحلتال جيري عمليات6/1-ب
  وفقا لنتائج التحليل والتقييم األنشطة واملشروعات الزراعية يقرتح اخلطط املناسبة لتطوير 6/2-ب
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 تفسري املخاطر اإلنتاجية والتسويقية وإدارهتا  7-ب
  

  للمنتجات الزراعية  اإلنتاجية والتسويقية الفنية واالقتصادية للعمليات  يفسر خماطر 7/1-ب
 املناسبة إلدارة املخاطر  االقتصادية ل الفنية والقراراتيقرتح احللو  7/2-ب

حتديد ووضع حلول للمشاكل التسويقية ومشاكل جودة  8-ب
  املختلفة التسويقية االنتاجية ملواجهة املشاكلاحللول املناسبة  يقرتح 8-ب املنتجات 

تعظيم االستفادة من املدخالت وحتسني جودة املخرجات  9-ب
 البيئة مع احلفاظ على 

 لتعظيم االستفادة من املدخالت املختلفة االنتاجية املثلي حيدد األساليب  9/1-ب
 دون اإلضرار ابلبيئة  الزراعية حتسني جودة املنتجات يقرتح أساليب 9/2-ب

اقرتاح نظم إلدارة األعمال الزراعية حتت نظم إنتاج  10-ب
 وتسويق خمتلفة 

 قا  لنظم اإلنتاج والتسويق املختلفة وفة املشروعات الزراعية النظم املختلفة إلدار  يقرتح 10-ب
 

 Professional and Practical Skillsالمهنية والعملية  المهارات-جـ

 (ILO'S)للبرنامج مخرجات التعلم المستهدفة  المعايير القومية األكاديمية المرجعية

 الالزمة لتحقيق الكفاءة االنتاجية  املمارسات الزراعية اجليدة العمليات و يطبق  1-جـ لزراعياتطبيق املمارسات الزراعية اجليدة لزايدة اإلنتاج  1-جـ
 مع احلفاظ على البيئة ةآمنمبواصفات  األغذية والعالئقينتج  2-جـ إنتاج غذاء آمن لإلنسان واحليوان مع احلفاظ على البيئة 2-جـ

 حتقيق من أجلللحفاظ عليها املوارد الزراعية  مناملثلي  يستخدم التوليفات 3-جـ جل زراعة مستدامةاستخدام املوارد الزراعية بطريقة مثلى من أ 3-جـ
 ستدامةاملة يزراعالتنمية ال

 للمشاريع واألنشطة الزراعية ةولياألموازنة حيدد البنود االساسية لل 4-جـ وضع موازنة مبدئية للمشارع الزراعية 4-جـ

 لى ووضع اخلطط لتطوير األعمال الزراعيةإجراء حتليل للسوق احمل 5-جـ
 جيرى التحليل اإلحصائي واالقتصادي للسوق احمللى للسلع واملنتجات الزراعية 5-جـ

 لوضع اخلطط الالزمة لتطوير االعمال الزراعية
 ضوء املتغريات الفنية واالجتماعية يعد اخلطط اإلنتاجية والتسويقية يف 6-جـ ضوء املتغريات االقتصادية احمللية والعاملية يفالتخطيط  6-جـ

 واالقتصادية والتشريعية احمللية والعاملية
 الزمة لتنمية اجملتمعات الريفية، واملناطق غري احلضريةالاألولوايت  يرتب 7-جـ حتديد األولوايت الالزمة لتنمية اجملتمعات الريفية واملناطق غري احلضرية 7-جـ
 برامج ومحالت االرشاد الزراعي  يضع اخلطط الالزمة لتنفيذ8-جـ راعي الز تنفيذ برامج اإلرشاد  8-جـ

املعلومات للوصول اىل البحوث والتجارب الزراعية يقوم بتخطيط وتنفيذ  9-جـ ظل ارشادات حمددة يفختطيط وتنفيذ البحوث  9-جـ
 ظل إرشادات حمددة يفاخلاصة ابلظواهر الزراعية  اتستنتاجواال

 إلنتاج احليواين والداجين اشروعات ملاالدارة املتكاملة  ومبادئيطبق اسس  10-جـ روعات املتكاملة لإلنتاج احليواين والداجين إدارة املش 10-جـ
 صانع األغذية واأللبان ملاإلدارة  ومبادئيطبق اسس  11-جـ إدارة مصانع األغذية واأللبان  11-جـ
اخلضر  حماصيل-احلقليةإدارة مزارع اإلنتاج النبايت )احملاصيل  12-جـ

 الزينة(  نبااتت-والفاكهة
 حماصيل-احلقليةمزارع اإلنتاج النبايت )احملاصيل يف اإلدارة  ومبادئيطبق اسس  12-جـ

 الزينة(  نبااتت-والفاكهةاخلضر 
 املكافحة املتكاملة لآلفات  برامج ونظم يدير 13-جـ تطبيق نظم املكافحة املتكاملة لآلفات  13-جـ
إعداد القوائم املالية وحتليل التكاليف والعائد ملشروعات اإلنتاج  14-جـ

 النبايت واحليواين ومصانع األغذية واأللبان 
ملشروعات اإلنتاج النبايت املالية واالقتصادية والفنية  اجلدوى يعد دراسات 14-جـ

 واحليواين والداجين ومصانع األغذية واأللبان املختلفة 

حلل املشاكل اإلنتاجية  املناسبةاالقتصادية والفنية  االساليب والطرق يستخدم 15-جـ الطرق حلل املشاكل اإلنتاجية والتسويقية  تطبيق مدى من 15-جـ
  الزراعية والتسويقية

تفسري الظواهر املختلفة لألسواق مستلزمات اإلنتاج واملنتجات  16-جـ
 الزراعية 

فة ألسواق مستلزمات اإلنتاج الظواهر املختلاملشكالت و  يتعامل مع 16-جـ
 واملنتجات الزراعية 

حتليل املعلومات املالية واالقتصادية والتشريعية وغريها من املعلومات  17-جـ
 واستخدامها يف اختاذ القرارات 

        اخل( املرتبطة  املالية واالقتصادية والتشريعيةاملختلفة )حيلل املعلومات  17-جـ
 املناسبة  االنتاجية والتسويقية اذ القراراتالخت الزراعية ابألنشطة
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 (ILO'S)للبرنامج مخرجات التعلم المستهدفة  المعايير القومية األكاديمية المرجعية

 تقييم الكفاءة االقتصادية والفنية للمنشآت واملعدات الزراعية  18-جـ
الكفاءة االقتصادية والفنية يستخدم االساليب واملقاييس املختلفة لتقييم  18-جـ

 للمنشآت واملعدات الزراعية  
 General and Transferable Skillsالعامة ومهارات االتصال  المهارات-د

 (ILO'S)للبرنامج مخرجات التعلم المستهدفة  المعايير القومية األكاديمية المرجعية

يستخدم الطرق واألساليب املختلفة يف عرض وتفسري املعلومات والظواهر  1-د أو كتابة شفاههعرض املعلومات وتفسري الظواهر  1-د
 املرتبطة ابلنشاط الزراعي

 مع االخرينبشكل جيد  العربية واإلجنليزية لغةلاب يتواصل 2-د صل بشكل مناسب ابللغتني العربية واإلجنليزيةالتوا 2-د

 عرض البياانت واملعلومات يفاستخدام الوسائل السمعية والبصرية املناسبة  3-د
عرض البياانت  يفاملناسبة العرض املختلفة وسائل طرق و يستخدم  3-د

 واملعلومات
 جيدالعمل املختلفة بشكل  جمموعاتيشارك يف  4-د مل ضمن فريق وتفهم سلوك اجملموعاتالع 4-د
 مبهارةنشآت واملشاريع الزراعية املإدارة يساهم يف  5-د اإلدارة يفاكتساب املهارات األساسية  5-د

)كتابة  البياانتالتعامل مع  يفلحاسب اآليل ات املختلفة لماستخدجييد اال 6-د كتابة النصوص وحتليل وعرض البياانت  يف اآليلاستخدام احلاسب  6-د
 (عرض-حتليل -

العلوم  يفلحاسب اآليل املختلفة لاملتخصصة الربامج والتطبيقات يستخدم  7-د جمال املهنة يفاملتخصصة  اآليلاستخدام تطبيقات احلاسب  7-د
 الزراعية

مات والبياانت استخدام تكنولوجيا املعلومات للحصول على املعلو  8-د
 والتواصل

للحصول على املعلومات والبياانت  الدولية يستخدم شبكة املعلومات 8-د
  والتواصل مع االخرين الزراعية

 ستمرابلطرق املختلفة للتعلم الذايت امل معلوماته ومهاراته املهنية يطور 9-د املستمر لتطوير معلوماته ومهارته املهنية الذايتإظهار قدرات التعلم  9-د
 موعات بشكل مرض  اجمليقوم بقيادة  10-د إظهار مهارات قيادة اجملموعات بشكل مرض   10-د

0 

 املعايري األكادميية (3
جامعة -)كلية الزراعة الزراعية لبرنامج إدارة األعمالالمرجعية  القياسية المعايير األكاديميةتم الموافقة على تبني 

بجلسة مجلس وذلك  2015/ 5بتاريخ   قومية لضمان جودة التعليم واالعتمادمن الهيئة ال والمعتمدةARS( المنوفية
، وموضح في 2016/ 12، واعتمد بمجلس الكلية بجلسته المنعقدة في    2015/ 6قسم االقتصاد الزراعي بتاريخ  

 تحققها. هيكل ومحتويات البرنامج جداول استيفاء تلك المعايير بالمقررات الدراسية واألنشطة العلمية التي

 ال يوجدالعالمات املرجعية:  (4
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 حمتويات الربنامجهيكل و (5
 سنوات دراسية الستيفاء شرط التخرج( 4مستوايت دراسية )وحبد أدىن  4الربانمج:  مدة-أ5
 الربانمج هيكل-ب5

 144 إجمالي 60 تطبيقات عملية: 84 محاضرات عدد الساعات المعتمدة:  1-ب5
 144 إجمالي 30 اختيارية: 114 مقررات إجبارية  عدد الساعات المعتمدة: 2-ب5

 عدد الساعات المعتمدة:  3-ب5

 %31.25 45 مقررات علوم أساسية
مقررات علوم اجتماعية 

نسانية  وا 
12 8.33% 

 %47.92 69 مقررات علوم تخصصية
 %12.5 18 ميدانيةتدريبات 

 144 إجمالي

 4-ب5
مواد دراسية ال تضاف 

بات للمجموع )متطل
 الجامعة والكلية(:

 حقوق اإلنسان مقرر-1
 فنية زراعيةانجليزية  لغة-2
 ونظم معلومات زراعية اآلليالحاسب  تطبيقات-3
 التخرج مشروع-4

مستويات البرنامج )في  5-ب5
 نظام الساعات المعتمدة

 عملي نظري  اختياري  إجباري  المستوى/ الساعات
 12 24 - 36 المستوى األول 
 12 24 12 24 المستوى الثاني 
 12 24 12 24 المستوى الثالث 
 24 12 6 30 المستوى الرابع 
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 مقررات الربنامج (6
 األولاملستوى 

 مقررات بكل فصل دراسي( 6)عددها مقررات إجباريةوالً:أ 

املتطلب  عدد الساعات اسبوعيا اسم املقرر كود املقرر
 السابق

املتطلب  عدد الساعات اسبوعيا راسم املقر  كود املقرر
 ساعة معتمدة عملي نظري ساعة معتمدة عملي نظري السابق

 الدراسيالثاينالفصل  األول الدراسيالفصل 
 101ب+م  3 2 2 إنتاج بساتيـن عـام 102ب  - 3 2 2 خصائص األراضي الزراعية 101أ 

  3 2 2 نتاج حيواين وداجىنأسس إ 102ح+د  - 3 2 2 أساسيات إنتاج نبايت 101ب+م 
  3 2 2 أسس صناعات غذائية وألبـان 102غ+ل  - 3 2 2 آفـات حيوانيـة 101ش 
 101ب+م  3 2 2 إنتاج حماصيـل عـام 102م  - 3 2 2 اقتصـاد جزئي 101ق 
 101ن  3 2 2 أسس أمراض نبـات 102ن  - 3 2 2 كيميـاء عامـة 101ك 
  3 2 2 رايضـة 102هـ  - 3 2 2 نبـات عـام 101ن 

 التاليةاجملاالت الدراسية أحد يف  خيتار الدراسة الطالب املستوى األولبعد اجتياز 

 الغذائية واأللبان الصناعاتجمال  -3       احليواين والداجين اإلنتاججمال   -2       النبايت اإلنتاججمال  -1

 الثانياملستوى 
 (دراسيت لكل فصل مقررا 4عددها )إجبارية : مقـررات أوالً 

املتطلب  عدد الساعات أسبوعيا اسم املقرر كود املقرر
 السابق

املتطلب  عدد الساعات أسبوعيا اسم املقرر كود املقرر
 ساعة معتمدة عملي نظري ساعة معتمدة عملي نظري السابق

 الدراسيالثاينالفصل  األول الدراسيالفصل 
 102ه  3 2 2 ميكنة زراعية 202هـ  101أ  3 2 2 استصالح األراضي 201أ 

  3 2 2 أسس الوراثــة 202و  101ش  3 2 2 حشـرات اقتصاديـة 201ش 
 101ق  3 2 2 اقتصاد كلـى 202ق  102ه  3 2 2 إحصاء عـام 201ق 
 101ق  3 2 2 تسويق زراعي 204ق  101ق  3 2 2 إدارة أعمال مزرعيـة 203ق 

 ( يف الفصل الدراسي الثاين بصفة إجبارية كمتطلب كلية202االجنليزية الفنية الزراعية )ز  * يدرس الطالب مقرراً يف اللغة
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 يف أحد اجملاالت التالية: دراسيخيتار منها الطالب مقررين لكل فصل  : مقـررات اختياريةثانياً 

 املتطلب السابق عدد الساعات اسبوعيا اسم املقرر كود املقرر
 اعة معتمدةس عملي نظري الكود الرقم

 جمال اإلنتاج النبايت]1[

 101ب+م  3 2 2 إنتاج فاكهة مستدمية 211 ب
 101ب+م  3 2 2 إنتاج خضـر 212 ب
 101ب+م  3 2 2 إنتاج نبااتت زينـة 213 م
 101ب+م  3 2 2 إنتاج حماصيل احلبوب والبقول 211 م
 101ب+م  3 2 2 إنتاج حماصيل األلياف والزيوت 212 م
 101ب+م  3 2 2 إنتاج حماصيل العلف والسكر 213 م
  3 2 2 مكروبيولوجيا زراعيـة 211 ن

 201+ ش101ش 3 2 2 حشرات اقتصادية وآفات زراعية ومكافحتها 211 ش + ت
 الداجىن جمال اإلنتاج احليواين و]2[

102ح+د  3 2 2 رعاية حيواانت املزرعة 211 ح  

102ح+د  3 2 2 فسيولوجيا احليواانت املزرعية 212 ح  

102ح+د  3 2 2 األعالف احليوانية التقليدية وغري التقليدية 213 ح  

102ح+د  3 2 2 إنتاج ماشية اللحم واللنب 214 ح  

102ح+د  3 2 2 رعاية الدواجـن 211 د  

102ح+د  3 2 2 فسيولوجيا الدواجن 212 د  

102ح+د  3 2 2 املزارع السمكية 213 د  

102ح+د  3 2 2 ئق الدواجنتصنيع وحفظ عال 214 د  

  3 2 2 بيوتكنولوجيا املخلفات النباتية واحليوانية 211 أ
 جمال الصناعات الغذائية واأللبان]3[

 102غ+ل  3 2 2 تكنولوجيا اللحوم واألمساك والدواجن 211   غ

 102غ+ل  3 2 2 تكنولوجيا الزيوت والدهون واملنتجات السكرية 212 غ

 102غ+ل  3 2 2 جيا حفظ األغذية وألبانتكنولو  213 غ +ل 

 102غ+ل  3 2 2 كيمياء األغذية واأللبان 214 غ + ل

 102غ+ل  3 2 2 خامات معاونة يف صناعة األغذية واأللبان 215 غ + ل

 102غ+ل  3 2 2 تكنولوجيا منتجات األلبان 211 ل

 102م  3 2 2 تكنولوجيا احملاصيـل 214 م
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 املستوى الثالث 
 مقررات لكل فصل دراسي( 4وال  : مقـررات إجبارية                                )عددها أ

 اسم املقرر كود املقرر
كود  املتطلب السابق عدد الساعات أسبوعيا

 املقرر
 اسم املقرر

 املتطلب السابق عدد الساعات أسبوعيا
 ساعة معتمدة عملي نظري ساعة معتمدة عملي نظري

 الدراسيالثاينالفصل  األول الدراسيل الفص
ت  102+ب102م 3 2 2 تكنولوجيا الزراعة الصحراوية 301ب + م 

302 

 201+ ش  101ش  3 2 2 أسس مكافحة آفـات
ق   3 2 2 حماسبة زراعية 301ق 

302 

 202ق  3 2 2 دراسات جدوى وتقييم املشروعات الزراعية
ق   3 2 2 متويل وضرائب زراعية 303ق 

304 

  3 2 2 جتارة خارجية زراعية
ق  102+ب102م 3 2 2 اقتصادايت اإلنتاج الزراعي 305ق 

306 

 203ق  3 2 2 حتليل اإلدارة املزرعية
 

 اثنيا: مقـررات اختيارية خيتار منها الطالب مقررين لكل فصل دراسى يف أحد اجملاالت التالية:
 جمال اإلنتاج النبايت]1[

ب + م  3 2 2 ريةنبااتت طبية وعط 311ب 
101 

 201ق  3 2 2 تصميم وحتليل جتارب 312م 
ب + م  3 2 2 الزراعات احملمية 312ب 

101 
 201أ  3 2 2 ري وصرف مزرعى 311أ 

ش + ت  101أ  3 2 2 احتياجات مائية ومسادية 314ب + م 
311 

  3 2 2 مكافحـة حيويـة
ب + م  3 2 2 ةإنتاج وإكثار تقاوي حمسن 311م 

101 
 202ه  3 2 2 هندسة نظم الرى احلديث 311ـ ه

 جمال اإلنتاج احليواين والداجىن ]2[

فسيولوجيا التناسل والتلقيح  311ح
 الصناعي

  3 2 2 إنتاج البيض 311د  3 2 2
  3 2 2 إنتاج حلوم الدواجن 312د  3 2 2 تغذية احليوان التطبيقية 312ح
 202و  3 2 2 ة وحتسني الدواجنتربي 313د  3 2 2 إنتاج أغنام وماعز 313ح
  3 2 2 مراقبة جودة منتجات الدواجن 314د 202و  3 2 2 تربية حيوان 314ح
 101ب + م  3 2 2 إنتاج حماصيل علف ومراعى 313م  3 2 2 تكثيف اإلنتاج احليواين 315ح

 جمال الصناعات الغذائية واأللبان ]3[

315ل غ+  3 2 2 تصنيع احلاصالت البستانية 311غ   3 2 2 املواد املضافة لألغذية واأللبان 
316غ+ ل  3 2 2 تكنولوجيا منتجات احلبوب 312غ+ ل   3 2 2 تدوير خملفات مصانع األغذية واأللبان 
313غ+ ل   3 2 2 إعداد وختزين احلاصالت البستانية 313ب  3 2 2 ميكروبيولوجى األغذية واأللبان 
314غ+ ل        214غ+ل  3 2 2 نحتليل األغذية واأللبا 
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 املستوى الرابع

 األول الدراسيخالل العطلة الصيفية والفصل  ميداني:ـ تدريب إجبارية: مقـررات  أوالً 
 الثاني الدراسيمقررات يف الفصل 4  عدد و

 املتطلب السابق عدد الساعات اسبوعيا اسم املقرر كود املقرر
 ساعة معتمدة عملى نظرى

 ولاألالفصل الدراسى
  18 36 - الذى خيتاره الطالبجال تدريب ميدانيوفقا للم 401 ز

 الفصل الدراسىالثاىن
  3 2 2 إرشاد زراعى وجمتمع ريفى 402 ر
 306ق  3 2 2 إدارة مزارع متخصصة 402 ق
 304ق  3 2 2 بورصات زراعية 404 ق
  3 2 2 تشريعات زراعية 406 ق

ساعة عملى بصفة اجبارية   2ساعة نظرى +  1الثاىن بواقع  ( يف الفصل الدراسى402اسب اآلىل ونظم معلومات زراعية )ز * يدرس الطالب مقررا يف تطبيقات احل
 كمتطلب كلية.

 الثاىن بصفة اجبارية كمتطلب كلية. ( يف الفصل الدراسى404* يكلف الطالب بتقدمي مشروع خترج )ز 

 الثانى يف أحد اجملاالت التالية : ن يف الفصل الدراسىثانيا : مقـررات اختيارية خيتار منها الطالب مقرري

 املتطلب السابق عدد الساعات أسبوعيا اسم املقرر املقرر  كود
 ساعة معتمدة عملى نظرى

 [ جمال اإلنتاج النباتى1]
  3 2 2 إنتاج فاكهة متساقطة األوراق 411ب 
  3 2 2 تربية نبـات 411م 
  3 2 2 تغذية نبات وأمسدة 411أ 
  3 2 2 الزراعة احليوية 412أ 

 [ جمال اإلنتاج احليوانىوالداجىن2]
  3 2 2 تصنيع وحفظ عالئق احليوان 411ح 
  3 2 2 أمراض احليواانت املزرعية 412ح 
  3 2 2 تغذية الدواجن التطبيقية 411د 
  3 2 2 أمراض الدواجن 412د 
  3 2 2 ىنهندسة جتهيز مزارع انتاج حيوانىوداج 411هـ 

 [ جمال الصناعات الغذائية واأللبان3]
411غ+ل   3 2 2 مراقبة جودة األغذية واأللبان 
412غ+ل   3 2 2 التخمرات الصناعية لألغذية واأللبان 
413غ+ل   3 2 2 الشئون الصحية وسالمة األغذية واأللبان 

  3 2 2 هندسة مصانع األغذية واأللبان 412هـ 
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 مرفق توصيف املقررات حمتويات املقررات: (7

  الربنامجب االلتحاق متطلبات (8

يتم قبول الطالب احلاصلني علىى الثانويىة العامىة ةىعبة العلىوم أو مىا يعادهلىا تىز يىتم تىوزيعهم عىز لريىق مكتىب التنسىيق أو مىز  -1
 احملولني مز كليات أخرى لبقا للقواعد والشروط اليت يضعها اجمللس األعلى للجامعات سنوي

لقواعد واملعايري اخلاصة ابختيار الطىالب املتقىدمني لشىعبة ادارة األعمىال الزراعيىة مىز للبىة املسىتوى األول وهىي كمىا ومت وضع ا -2
 يلي: 

 يتم القبول بناًء على رغبات الطالب املتقدمني لاللتحاق ابلشعبة. -أ
 أن يتميز الطالب مبجموعة مز السمات الشخصية اآلتية:  -ب

 لريقة التحدث  -

 املعلومات واملعارف القدرة على عرض  -

 القدرة على التواصل مع األخريز. -
 اليت تتوافق مع لبيعة العمل ابلشركات الزراعية. ةوالعلميأن يكون لدية الرغبة والقدرات الفنية  -ت
 درجة اإلملام أبسس احلاسب اآليل. -ج
ت مواد الثانوية العامة يف حالة تساوى أكثر مز لالب يف النقاط السابقة يتم االختيار على أساس متوسط جمموع درجا -د

 اللغة اإلجنليزية. –الريضة  –الكيمياء  –اآلتية: األحياء 

 الستكمال الربنامجالقواعد املنظمة  (9

للحصول على درجة البكالوريوس يف العلوم الزراعية برانمج )إدارة األعمال الزراعية( يدرس الطالب عددًا مز املقررات الدراسية  -أ
ساعة  30ساعة معتمدة مقررات إجبارية و  96ساعة معتمدة منها  144ي  ال يقل جمموعها عز بنظام الساعات املعتمدة حب

ساعة معتمدة إجبارية للتدريب امليداين  18معتمدة مقررات اختيارية مز املقررات الواردة جبداول التخصص الذى خيتاره الطالب و 
 العملي، ابإلضافة إىل مقررات متطلبات اجلامعة والكلية. 

الصناعات  ساعة معتمدة يلتحق الطالب أبحد اجملاالت التالية: اإلنتاج النبايت، اإلنتاج احليواين والداجىن، 30عد اجتياز الطالب ب -ب
 الغذائية واأللبان وفقاً للتخصص الذي مت التحاق الطالب به يف املستوى األول.

فرتة ال تقل عز ستة أةهر منفصلة أو متصلة متثل فصل ساعة معتمدة بتأدية تدريب ميداين ل 102يكلف الطالب بعد اجتيازه  -ج
دراسي ونصف أو )فصل دراسي وفصل صيفي( خالل فرتة العطلة الصيفية والفصل الدراسي األول مز املستوى الرابع وذلك يف 

وافيًا ومعتمداً  إحدى املنشآت ذات الصلة بتخصصه ويكون ذلك حتت إةراف الكلية. ويقدم الطالب يف هناية فرتة التدرب تقريراً 
 مز جهة تدريبه والقسم العلمي املختص على أن تتحمل املنشأة اليت تقوم ابلتدريب كافة تكاليف ومصاريف تدريب الطالب.

 يقدم الطالب بتقدمي مشروع للتخرج يف املستوى الرابع وال يتخرج الطالب إال بعد أن يستوىف ةروط النجاح يف هذا املشروع. -د
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 ية: منح الدرجة العلم (10
( بعننند نجاحنننه فننني جميننن  إدارة األعمنننال الزراعينننةيمننننح الطالننن  درجنننة البكنننالوريوس فننني العلنننوم الزراعينننة )برننننامج 

قنوائم  فنييسنتوفى بهنا عندد السناعات المعتمندة المطلوبنة الموضنحة  التنيالمقررات الدراسية اإلجبارينة واالتتيارينة 
تطلبنات الكلينة والجامعنة وتتديتنه التندريبات المكلن  بهنا مقنررات م فنيالمقررات بالمستويات األرب  وكذلك نجاحنه 

 والمنصوص عليها في الالئحة.

 طرق وقواعد تقييم الطالب امللتحقني بالربنامج (11

 المهارات المستهدف تقيمها األسلوب أو الطريقة م
المشاركة واألوراق البحثية والتقارير  11-1

 والواجبات والمهمات المكلف بها الطالب
 واالتصال العامة-والعملية المهنية-الذهنية-والفهمالمعرفة 

 والعملية المهنية-الذهنية–المعرفة والفهم  االمتحانات الدورية 11-2

 والعملية المهنية-الذهنية–المعرفة والفهم  امتحان منتصف الفصل الدراسي 11-3

 التصالالمهارات العامة وا –مهارات المعرفة والفهم  االمتحان الشفوي  11-4

 المهارات المهنية والعملية االمتحان العملي 11-5

 والعملية المهنية-الذهنية–المعرفة والفهم  االمتحان التحريري النهائي 11-6

 لربنامج طرق تقويم ا (12
 وسائل التقومي املقيم

 العلمي للقسم املؤمتر-النقاش حلقات-الطالب تاانياستب طالب السنة النهائية -1
 ندوات –عمل  ورش-الطالب تاانيستبا اخلرجيون -2
والقطاع اخلاص  عمالاألاجتماعات مع تثلي ةركات قطاع لقاءات و  املستفيدون  -3

 املراكز البحثية  – ياحلكومو 
 تقارير املراجعة الداخلية للربانمج واملقررات نو جعون الداخلياملرا -4
 تقارير املقيم اخلارجي  ن و املراجعون اخلارجي -5
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