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 برامجاإلطار العام لتطوير 

 البكالوريوس في العموم الزراعية
 

 مقدمة :
ب–بدددتطبيطبنددد بلظدددد ابمعتددد ل ربمع اي ددددتيبع بكلدددابمعبعدددد ع بن  ببعلندددابمع بملدددداب

ب==:7بلدد ًمعبللددقبمعاددبمببمعدد  مب بب ددابب<??7/=??7بمعجدد  ا معادد اببفدد ج  ادابمعادد  بيب
 ع نددابمعيدد بجالددرب ددهبيطبندد ب ددذمب،ب ذعددابمتدديج بابعل يتنددبمربمعاب>??7/?/:8بي بنددد ب

معلظدددد ابةددددب بيبك ع دددداب،بتددددبايل باعنددددةب اظددددابمعددددت لبمع يات ددددابعيدددد  نب بم نجدددد ب بللددددقب
بمع تي  بمألع تن  بعلطالب.

بب ددابيددابياددتنلبيلددابمعاللكدداببدد عابمببمعدد  مب بتددل مرب ددهبمعيجببدداب> باددتب ددب بب
 تدددد  بكددددبيبب فدددد بظددددلبيتنددددبمربل ع ندددداب يتدددد بلاب،،بب8669/بب;/بب?7بيدددد بن بب86>

ياددد بنبب نددد بمربمع كع دددنهببلددد ًمعبللددد ب بعلا  عدددابياي دددتبفددد بلعن يكددد بللدددقبمععنددد ب بمععددداب
ب.ب م لي  تبنهب هبمعلجلابمعا  نابعة  هبجد تيبمعيالنانمعخ بج

ب بلدددد ًبللددد بمعخطدددابمعيلرنذندددابع  دددب عبمعيطددد نببمع تدددي بب معي  ندددلبع لي دددد تب
الدد تيببيددا،ب بملندداببدد ع جل بمألللدد بعلج  ادد رب بؤنددابعجلددداب طددد عبمعالدد ابمعب ياددتناليك 
كي م دد ب  ب ددهبكنددهبمعكنعددلب ل لنددابمع اددببمربمعتبمتددنابب-معبددبم ابمعتبمتددنابمعلظددببفدد ب

ب تددددي  ببع بيادددد ً،بب معددددت ع  معددددببمع تدددديجتمربللددددقبمعلطدددد  نهبم  لن دددد بيعب-بمعال ددد 
يتد بمعخبنجنه  د ببتد عابمععلنداب عب  فاد عبع  مفدر ربمعخدبنابمع اي دتيب دهب جلد بمععلنداب م 

 لظبيكددد بمع تددديابلناببكدددت بيخدددبناب كلتتدددنهب بملندددنهب كلندددنهب ددد تبنهبللددد بمع ل فتددداب
ب. م عيك  ببربصبمعا لبمع ي كاب
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 أهداف التطوير : 

بم بيا ًبب ألتمًبمع كل بعلخبنابع كتب يطلب ربت  بمعا ل. -7
لدقبميخد ذبلب معادتبيي جن بمعطالببللقبمعيالابمعذمي ب يل ناب ك بمربم يف لب -8

 معابمب.

بنلنددداببجتندددتيبياي دددتبللدددقب  ددد بعابمعاتندددتب دددهبمأل تددد ابمعال ندددابببدددبم اال ددد ًب -9
Multi- descipline Programs تخدد لب اددببمربتبمتددنابجتنددتيبي معددببب ،ب م 

بمع يت بعب.بمعال  معيط بب
 .ب ن تيباتبمابمعط عببعلاة ن بمعال ناب مع ا فناب معبنلنابمع ا فبي -:

 
 مالمح التطوير:

ال  ًبببم ابجتنتيب  يبعابنبتطبيتبنتدك ب دهبمع تدي  بمعتبمتد بمأل لب،بن د بابفنكد بب-7
ب-طع بب هب تابلل  بعن معببمكين ج ربت  بمعا لب ي  لب:

 )بب علتابمعاببناببب( ط ب بيلتن ب تيالب–ببل  ابمعكلتتابمع بملنابب-طب

 ا(م لجلن نبمعاببناب ب)بب علتا ببل  ابمعيعل ع جن بمعكن ناب-ب

بب)بب علتابم لجلن نا(ببببببببببل  ابيعل ع جن بيفلن بمألغذناب-ج
ب
بيط نببببل  ابمع بملابمعت عناب)ب علتابم لجلن نا(.ب-8

ب بال  ً بيا ب،بب ال اكنه بمع  عه بمعتبمت  بمع تي   ب ه بيبتط ب، بجتنتي يخفف ر
ب- ي  ل:

ب.معاة نابمع بملاب -بط
بمع بملنا.اتمبيبمألل  لبب-ب
بمعبنر .بيل نابمع جي  ب-ج

ب
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ب
م بيا ًبب ع تي  بمألع تن  بعلط عبب  ن تيبم كيع ابب تمب بفعبناب خيلرداببطدب بب-9

ب- اببمربغنببل طنابعطالببمععلناب ي  لب:
لتمتبمعيا بنببمعال ناببمعيرعنببمعال   - ب هبعلنابمآلتمب.بببببب م 
  هبعلنابمعكا  .بببمع بملاب معبنلاب كا  بم لت هي بنا رب -

  هبعلنابم  يف تب معال ابمعتن تنابببببب ن بت عناب ا فبيب ة  عالرب ب -

  هبعلنابمعطببمعبنطب .بببببببببط بمضبكن مهب ت مجهب طت  ا -

ب
ب-اعت ببمعخبنجنهبباضبمع ك بمربمعال  ابعت  بمعا لب معي بي  ل:ب-:

 ببمهارات مهنية : -

 ددتيب مع كيدد  ب عتدد ببمعطددالببمعيددابيطدد نببمعيددتبنببمعفددنر ب ددهبكنددهب -بط
بمع ك بمربمعرلناب معتل عناب م تمبنا.باضب

 كددددتمربتبمتددددنابع اددددببب  ددددب عبمعيخددددبجبعبفدددد ب كدددد بمربب9يددددابيخفددددنصب -بب
بمعطالببمع كلناب معيطبناناب.

 المغة اإلنجميزية: -

ب علتددابب ددهب اددببمربمعببلدد  ابيددتبن بطكددتبمع اددببمربم جب بنددابللدد بمأل ددلبندديا
ابندددددد بمعطددددددالببمع تددددددي ننهبمع  عددددددهب معبمبدددددد ب،بعيعددددددلب ددددددهبم لجلن نددددددابفدددددد ب

ب ع فدددطلك ربمعال نددددابب علتددددابم لجلن ندددداب،ب عدددذعاب عتدددد ببمعطددددالبب كدددد بيب
مع ك ت اب(بكيقب بيلاطد بفدلابب–مععي باب–متيختمابمعلتابم لجلن ناب)بمعابمًيب

 معط عببب علتابكيقبمعيخبج.
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ب
 

عداد التقارير العممية:التفكير العممي و  -  ببا 

 ك بيبالتمتب بعي بابمعيا بنببطت بمعيرعنببمعال  ب ب ذعاب عت ببمعطالبب
 ببمعابضبمع خيلرابعكذ بمعيا بنببمعال ناب معرلناب عذعاببمعيتبنببللقبطت عن

 
 الحاسب اآللي: -

أصبح  تطلبحب   ICDL  بمعكفد لبللد بمعبخفدابمعت عندابعاند تيبمعك تدببمآلعد 

 لبحصول عبي درجة الحك لوريوس .

 

 عبدي جكدب>7ابب علتدابمعاببندابي د لبدببم ب<حبدعيفببامتنابمعتببدخرضبلتتبمعببم ب-;
بيخفف رب.ب9 بمع بملابمعت عناب ي  لبد لكباابب علتابم لجلن ندببم با  ال 

ب
بمع اببمربب->ببب ب ةا بمع كي   بف  بمعيعبمب ببكذ  بمعتبمتنا بمع اببمر ب نعلا ال تي

بمع ع لابعباةك بعيفبحب يع  لابلل ن عب طع ببف لتيبعلتمب .
ب
يبلدددقب ي دددجن بمع  م دددببمعال ندددابللدددقبمعيرددد  ببمل ددد ًبتبجدددابي نددد بلل ددد بنكددد بب-=بب

علطالببمع ير  نهبم عيكد  ببكد ب،ب ن دلحبمعط عدبببادتبمجيند  بمع ادببمربمعتبمتدناب
  كتيبتبمتنا(ب ك تيبمعي ن بمعال  .78معخ فابب عببل  اب)

 

ب
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 الباب األول 

 ( :1مادة )       
 
 رؤية الكمية  ( أ)

مع بملابج  اابمعا  بيباعقبطهبيفبحبخاللبمعااتبمعا تاب هببنهبمع ؤتت ربيتاقبعلناب
ب معبكهبمعال  ب بللقبمع تي  بمأل لن قبف بمعيالنا ب مع ايب ببك  بمع ي ن ي مألع تن نا
بمعك عناب بمعيكتن ر بع  مجكا بمعكن ي ب لل ا بمع بملا ب ج  ر بف  بمع جي    يل نا

ب مع تيابلنابعليل نابمع تيتم اب.بب
ب

 رسالة الكمية ()ب 
بللقب ب  تبنه بخبنجنه ب لتمت بمع بملا بعلنا بيتاق بمعا  بي بج  اا ببت عا باط ب ف 
بببم اب بياتنا بخالل ب ه بمعكن ي ب لل ا بمع بملا ب ج  ر بف  ب م  لن ن  ب كلن  مع ل فتا

ب طل طاب خت  رب ي ن يبعليالناب معبكهبمعال  ب خت ابمع جي  ب يل نابمعبنلاب.ب
ب
 

 كمية)ج( مواصفات خريج ال
بباه بمع  مفر ر بخبنا ب جل  ب ه بمع اي تي بمعيالن نابب مععلنا بمعببم ا بيكت  معي 

ب-لل ب  نل ب:ي ي لبعيكاناك ب
بعبت نا عببفك  عببنظكب -7  يفلن ب يتم لببعطب بالي جب م  يف تناألت بمعال نا

 .ب كاتمبيبطل  ع عنرنابمع ك فنلبمعكالناب معبتي لناب معكن ملناب

اب م  يف تنابمع يالااببلظابم لي جب،ب نتيختاب تبميةبنكتتبمع  عالربمعيالن -8
بللقب بمعاتبي ب   بمعكتن ا بمعيالن ر ب متيختما ببياننا بمع  عالر بيلا بكل للق

 معيلظناب م تمبيب.ب
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ب
 نتيختابمع  مبتبمع ي كاببعر ًيب بنتنببمألل  لبمع بملنابعلببحب.ب -9

 .بتلن ايلي ج ربطل طاببك ناب،ب نانابلي لجك ب،ب نفلباعقبمتب نلرذبنخطط -:

،ب نت  اب ت   اببل ًيبب(عي باب  ر  اب ب عبت ابمعي ةنكنا)ببعر ًيبني مفل -;
 .مع ج  ل رفقب ل    رب

 يالن ربمع ال   رب م يف  ر.ببعر ًيبنتيختا ->

 ب ع  ة ل ربمعا ل لناب مألخال ناب م جي  لنةبذمربمعاال ا.بمع لقبنظكب -=

ب ب -< بب بدنطنانا ب نةن  بم مع ابمع ك بمرذمية بمع كلنا ب ب   كين ج يةبعال  ا
 ربمع كلابدجتمبمرب تل عنبنبب  بب. هبخاللب   بتابمعيالنابمع تي ببمع بكلنا

 (.ببعر ًيبفبن فقب معان تيب معا لببمع ب تبي)ب ك بمرب

ب معيل ناب -? بمألغذنا بالي ج ب ج  ر بف  بمعا  ا ب معي جك ر بم  ي    ر نتبا
   مبتبمعطبناناب.بمع تيتم اب  بمع ك فظابللقبمعبنلاب مع

 
 المعايير األكاديمية )د(
معيدد بالي ددتيك بمعكنلدداب(ببNARS)معا  نددابمع بجانددابيددابايخدد ذبمع ادد ننببمألع تن نددابب

جددد تيبمعيالدددناب م لي ددد تبع تددد  ب لدددتمتبمعبدددبم ابمعيالن ندددابمعيددد بعةددد  هبمعا  نددداب
تدي بب معي  ندلبيية لك بمعاللكابمعك عنابطباد عبعلخطدابمعيلرنذندابع  دب عبمعيطد نببمع 

  لي  تب.علكف لبلل بممععلنابف بمع تيابلب هبمعياتابي عهبيع لي  تبعع ب


