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نبذة عن المشروع

Tempus

النظام التعلیمي فى كلیات الزراعةأھداف المشروع وإعادة ھیكلة

المشروعملخص لنتائج وتوصیات

بولونیاالتعريف باتفاقیة

المعتمدة األوروبى وكیفیة تطبیقهملخص عن نظام الساعات

المشاركین بالمشروع

نبذة عن المشروع
 اإلسـكندرية -عـین شـمس -القـاھرة -الزقـازيق( جامعـات مصـرية ٧يضم المشروع عمداء ووكالء كلیـات الزراعـة فـى-

ومـن الجانـب األوروبـي يضـم المشـروع عديـد مـن الجامعـات فـى فرنسـا وبلجیكـا وإيطالیـا )بنھا –المنصورة –المنوفیة 
والنمسا وأسبانیا إضافة إلى جامعة حلب من سوريا كنموذج تطبیقي لھذا النظام فى الشرق األوسط 

 مجـال تطـوير التعلـیم المعروفـة بإسـم التمـبس لتطـوير الھیاكـل ويأتي ھذا المشروع ضمن مشاريع اإلتحاد األوروبـي فـى
– Tempusالتعلیمیة  SCM  ٢٠٠٧وينتھي فى فبراير ٢٠٠٦وقد بدأ المشروع نشاطه فى فبراير  

 يھدف المشروع إلعادة ھیكلة النظم التعلیمیة فى كلیات الزراعة بما يتوافق مع اتفاقیة بولونیا ونظـام السـاعات المعتمـدة
. األوروبي

التعلیمي فى كلیات الزراعةأھداف المشروع وإعادة ھیكلة النظام
 التوافق مع النظام األوروبى واتفاقیة بولونیا
 الحصول على االعتراف بالدرجات العلمیة المحلیة عالمیا  
 االرتقاء بمستوى جودة التعلیم  
 إضفاء صفة العالمیة على نظام التعلیم المصري  
 جعل الخريج أكثر مالئمة لسوق العمل  
إعداد خريج أكثر تأھال للدراسة البحثیة المستقبلیة سواء على المستوى القومى أو العالمى .  
فاء الشفافیة على النظام التعلیمي إض  
 تسھیل قراءة النظام التعلیمي ومقارنته مع األنظمة األخرى فى المعاھد المختلفة محلیا وعالمیا     
تسھیل حركة الطالب من الجامعات المصرية نحو الجامعات األوربیة ودول البحر األبیض المتوسط والعكس  



 تكوين نفسه ومستقبله علمیاإعطاء الطالب بعض االستقاللیة فى  
 السماح بنقل المجھود الدراسى معبرا عنه بالوحدات مع حركة الطالب مــن مكان لمكـان ومـع تقـدم الطالـب فـى سـنوات

  دراسته
جعل النظام التعلیمى المصرى أكثر بساطة وأكثر جذبا للطالب مـن منطقة البحراألبیض المتوسط والدول العربیة  
تفاقیات الشراكة العلمیة والتعلیمیة على المستوى العالمىالتمكین من عقد ا  
 إتاحة الفرصة للمعاھد التعلیمیة المصرية للمشاركة اإليجابیة فى التطوير التعلیمى من خالل األبحاث والمؤتمرات والندوات  
التأقلم مع اقتصاديات السوق مع التغیرات فى البیئة االقتصادية والسیاسیة  
 االستفادة والتعلم من الخبرة العالمیةتمكین

المشروعملخص لنتائج وتوصیات

--:من ثالث مراحل متتالیة على النحو التالى تحديد الھیكل التعلیمى العام فى كلیات الزراعة.١
o سنوات ٤–مرحلة البكالوريوس  
o سنتان –) مھنى وبحثى : بنوعیه ( الماجستیر  
o ثالث سنوات –الدكتوراه  

إنشاء درجة جديدة يسمى الماجستیر المھنى بالتوازن مع الماجستیر البحثى مع وضع التنظیمات واإلجراءات التـى تمكـن .٢
ECTSوحـدة أوروبیـة معتمـدة ١٢٠ال الدرجتین فى مدى سنتین مـن االلتـزام بالحمـل العلمـى األوروبـى وھـو من إنجاز ك

يھدف الماجستیر المھنى لسد احتیاجات سوق العمل من الكوادر الفنیة دقیقة التخصـص وذات المھـارات الفائقـة والتـى 
ويـات ومسـمیات الماجسـتیر المھنـي طبقـا للعـرض وتتغیـر محت٠يمكن أن تتبوا مھام ومناصب قیادية فى سـوق العمـل 

  ويتم عمل رسالة الماجستیر والطلب مع سوق العمل
بـرامج بمـا يبسـط النظـام ويجعلـه قابـل ٧يوصى المشروع بتقلیص عدد البرامج التى ستمنح فیھا درجة البكالوريوس إلى .٣

وكذا بما يتماشـى مـع مل الفعلیة ويقلل من البطالةللمقارنة والتحويل مع النظم األوروبیة وبما يلبى احتیاجات سوق الع
أو التخصصـات ( االتجاه الحالى للجنة القطاع للعلوم الزراعیة وتندمج فى إطار كل برنامج جديد عدد مـن البـرامج القديمـة 

بقاعـدة معرفیـة بما يوسع من قاعدة المعرفة فى البرامج الجديد المقترحة وبذا يزود خريج ھذه البـرامج) العلمیة الدقیقة 
ذات طیف أكثر أتساعا بما يزيد من فرصته للعمل فى أماكن عديدة وبما يزيد مـن قدرتـه علـى إنجـاز أعمـال مختلفـة فـى 
نفس مكان العمل وبما يجنب انحصار معرفة وقدرات الخريج فى زاوية ضیقة التفى باالحتیاج المتعـدد لمركـز العمـل ففـى 

وھـذا يصـب فـى باألعمال التى كان يقوم بھا مـثال ثالثـة خـريجین مـن النظـام القـديمنظام يمكن أن يقوم الخريج الواحد
  مصلحة االقتصاد العام لسوق العمل 

وھذه البرامج تضـم بعـض التخصصـات تعتبر السنة األولى مشتركة لجمیع البرامج وتتكون من دراسة المقررات األساسیة.٤
ولكن ھذا الوضع يسمح للطالب للتمیز معرفة متكاملة فى مجال البرنامجالعلمیة المتقاربة التى تنصھر لتعطى خريج ذو

  .النسبى فى أحد التخصصات التي يضمھا البرنامج مع الحفاظ على وحدته وتكامله

    ا اا :  
  

التخصصات العلمیة المكونةاسم البرنامج الجديدم

أراضى–محاصیل بساتین اإلنتاج النباتى١

إنتاج داجنى–إنتاج سمكى –إنتاج حیوانى اإلنتاج الحیوانى والداجنى٢

صناعات غذائیة–ألبان علوم وتكنولوجیا األغذية٣

مبیدات–حشرات –أمراض نبات وقاية النبات٤

كیمیاء حیوية-میكروبیوجیا–وراثة التكنولوجیا الحیوية٥

تسويق وتجارة دولیة–تنمیة ريفیة –إرشاد –اقتصاد واالجتماعیة الزراعیةالعلوم االقتصادية ٦

ھندسة زراعیةالھندسة الزراعیة٧

وحـدة سـاعة معتمـدة أوربیـة لكـل عـام دراسـى وقـد تـم عمـل نمـوذجین ٦٠يتم تحديد حمل العمـل للطالـب بمـا يـوازى .٥
فى عمل لوائحھا الداخلیة بما يضمن الحفاظ على المبادئ العامـة إرشاديین لھذا النظام يمكن لكل كلیة االسترشاد بھما

والتى تسمح فى النھاية بحرية حركة الطالب واألساتذة بـین الجامعـات المصـرية المختلفـة وكـذا مـع الجامعـات األوروبیـة 
  ساء على مستوى طالب البكالوريوس أو طالب الدراسات العلیا 

ويمكـن تفعیـل ذلـك مـن ٠التفاعل مع سوق العمل أثناء إعداد الطالب وبعد تخرجـه يوصى المشروع بغرس مبدأ االلتحام و.٦
  :خالل 
o وأن ھذا الحمـل التـدريبي ضـمن ) الجامعة ومراكز اإلنتاج ( إعداد برامج تدريب جدية يشترك فى وضعھا الجانبان

  الساعات المعتمدة التى يدرسھا الطالب
oي يدرسھا الطالب إعداد برامج متعددة للتعلیم المعتمدة الت  

  : يتم التمییز بین الماجستیر المھنى والبحثى على النحو التالى .٧
  )  ( اول 

 جید جـد –جید –يؤھل للوظائف العلیا فى سوق العمل االنتاجى ويقبل الطالب الحاصل على مقبول
ه يعادل الماجستیر البحثـى اليؤھل للحصول على الدكتوراه ولكنه ولكن٠أو امتیاز فى المرحلة األولى 

  من حیث القیمة المادية والمعنوية 
 تتم الدراسة على سنتین فى السـنة األولـى يـتم التركیـز علـى المعـارف والمھـارات التـى يحتاجھـا



سوق العمل وفى السنة الثانیة يتم استكمال صقل قدرات الطلب بما يؤھله لعمل مشـروع تطبیقـى 
عـدد يھدف لدراسة أو حل مشكلة قائمة أو مفترضة بھذا المكانمشترك مع أحد مراكز سوق العمل 

  وحدة كل سنة ٦٠وحدة نظام أوروبى بمعدل ١٢٠الوحدات الكلیة 
 ما )   (  

 امتیاز فـى –جید جدا –يؤھل للعمل فى مراكز البحوث أو الجامعات ويقبل الطالب الحاصل على جید
كما يؤھل لمواصلة الدراسة للحصول على الدكتوراه فـى نفـس التخصـص المرحلة الجامعیة األولى ، 

  أو نفس المجال
 تمم الدراسة على سنتین فى السنة األولى يتم التركیز على المعـارف والمھـارات األساسـیة التـى

يحتاجھا میدان البحث العلمى وفى السنة الثانیة يتم استكمال صـقل القـدرات البحثیـة للطالـب بمـا 
  عمل مشروع بحثى مشترك مع أحد مراكز البحوث أو داخل المعامل البحثیة الجامعیة يؤھله ل

 وحدة كل سنة٦٠وحدة نظام أوروبى بمعدل ١٢٠عدد الوحدات الكلیة  

يوصى المشروع باستكمال إجراءات التوفیق لنظام ضمان جودة التعلـیم بكلیـات الزراعـة والتـى تعتبـر شـرطا للتوافـق مـع .٨
وقد قامت كل كلیة بعرض إنجازاتھا وتصورھا للوفاء بھذا المتطلب یااتفاقیة بولون

التعریف باتفاقیة بولونیا
 ھى تعھد من الدول األوروبیة الموقعة على االتفاقیة بإصـالح الھیاكـل التعلیمیـة العالیـة بطريقـة توافقیـة و تجمیعیـة علـى

المستوى األوروبى 
وھـى تسـعى إليجـاد حلـول مشـتركة لمشـاكل وھى ال تسعى إليجاد نظام تعلیمى موحد ولكنھا تحترم التنوع والذاتیـة

  واحتیاجات مشتركة 
ذه المشاكل واالحتیاجات فىوتتلخص ھ:--  

o التنوع الغیر مضبوط فى أنظمة التعلیم العالیة  
o مشاكل البطالة بین خريجى الجامعات  
o نقص مھارات الخرجین فى محاوالت حیوية  
o التوسع فى التعلیم الجامعى الخاص  

 وبناء علیه أوصت االتفاقیة باتخاذ اإلجراءات التالیة :  
oاديمیة سھل القراءة والمقارنة سعیا نحو الشفافیة واالعتراف المتبادل عالمیا إنشاء نظام للدرجات األك  
o الدكتوراه –الماجستیر –البكالوريوس : نظام جامعى يتكون من ثالث دورات  
o نظام تراكمى وتحويلى يعتمد على وحدات الساعات األوروبیة المعتمدةECTS  
o تسھیل حركة الطالب والباحثین والمعلمین بین الدول األوروبیة  
oتشجیع التعاون فى مجال توكید جودة التعلیم الجامعى

  عن نظام الساعات المعتمدة األوروبى وكیفیة تطبیقھملخص

ECTS - European Credit Transfer and Accumulation System

 تعريف الساعات المعتمدة األوروبى ھو نظام يتركز حـول الطالـب ويعتمـد علـى كـم مجھـود عمـل الطالـب الـالزم لتحقیـق
أھداف البرنامج من مخرجات تعلیمیة وقدرات مكتسبة 

 وھو نظام يساعد على نقـل الوحـدات مـن مكـان لمكـان مـع حركـة الطالـب وكـذا ھـو نظـام يعمـل عـل حفـظ المكتسـبات
  مع تقدم الطالب فى الدراسة ) نظام تراكمى (التعلیمیة 

A student-centered system based on the student workload required to achieve the objectives of a program, 
objectives preferably specified in terms of the learning outcomes and competences to be acquired.

م ات اة اورو  ا وات
 تسھیل قراءة ومقارنة البرامج الدراسیة  
 تسھیل حركة الطالب واالعتراف األكاديمي  
 تسھیل تنظیم ومراجعة البرامج الدراسیة  
 يمكن استخدامھا عبر البرامج واألنظمة المختلفة  
 تجعل البرامج التعلیمیة جاذبة للطالب من خارج الحدود  
 يسھل من تطر محتويات البرامج الدراسیة  

   ب اات 
 ساعة ٣٠–٢٥كل وحدة نظام ساعات معتمدة أوروبیة تعادل حمل عمل طالبى قدره  
 حمل العمل الطالبى ال يقتصر على ساعات المحاضرات النظرية أو العلمیة ولكـن يمتـد لیشـمل أى مجھـود يبذلـه الطالـب

المتوسط لخدمة أھداف المقرر الدراسى مثل المشاركة فى السیمینار ومجھود الدراسة الشخصى وإعـداد المشـروعات 
  واالمتحانات 

وحـدة سـاعات معتمـدة فـى السـنة وھـذا يكـافئ ٦٠ل حمـل عمـل يـوازى حسابیا وجد أن الطالب المتوسط يجب أن يبذ
  ساعة عادية ١٨٠٠–١٥٠٠

 ال تحتسب وحدات الساعات األوروبیة إال فى حالة نجاح الطالب  
 مستويات النجاح فى نظام الساعات األوروبیة المعتمدة:--  



oى يتم تصنیف الطالب إلى مستويات طبقا ألساس إحصائي على النحو التال :  
o من إجمالى الطلبة الناجحین % ١٠ھو أفضل ) أ(المستوى األولى  
o من إجمالى الطلبة الناجحین والذين يلون المستوى األولى فى درجاتھم % ٢٥ھو ) ب(المستوى الثانى  
o من أجمالى الطلبة والذين يلون المستوى الثانى فى درجاتھم % ٣٠ھو ) ج(المستوى الثالث  
o من إجمالى الطلبة والذين يلون المستوى الثالث فى درجاتھم % ٢٥ھو ) د(المستوى الرابع  
o من إجمالى الطلبة والذين يلون المستوى الرابع فى درجاتھم% ١٠ھو ) ذ(المستوى الخامس  

 أما المستويات الطالب الراسب فتنقسم إلى:--  
o ضعیف(طالب راسب يحتاج لبعض العمل حتى ينجح (  
oضعیف جدا(لب راسب يحتاج لكثیر من العمل حتى ينجح طا (

المشاركین بالمشروع

 ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DES TECHNIQUES DES INDUSTRIES

 AGRICOLES ET ALIMENTAIRES - ENITIAA - Nantes (FR)

 INSTITUT NATIONAL D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE RECHERCHE

 AGRONOMIQUE ET AGRO-ALIMENTAIRE

 (AGROCAMPUS) - Rennes (FR)

 INSTITUT NATIONAL D'HORTICULTURE (INH) - Angers (FR)

 ZAGAZIG UNIVERSITY - Zagazig (EG)

 MENOUFIA UNIVERSITY - Shebin El Kom (EG)

 TANTA UNIVERSITY - Tanta (EG)

 THE SWEDISH UNIVERSITY OF AGRICULTURE SCIENCES - Uppsala (SE)

 UNIVERSITY OF PERUGIA - Perugia (IT)

 UNIVVERSITAET FUER BODENKULTUR WIEN - BOKU - Vienna (AT)

 UNIVERSITY OF ANGERS - Angers (FR)

 UNIVERSITY OF GENT - Gent (BE)

 UNIVERSITY OF EL MANSOURA - Mansoura (EG)

 Individual expert : AL-DORMOCH KHALDOUN - Aleppo (SY)

 Individual expert : AL-MOHAMMAD HUSSEIN - Aleppo (SY)


